
AM\622816LV.doc PE 376.424v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

5.9.2006 PE 376.424v01-00

GROZĪJUMI Nr. 25-171
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Gianni De Michelis
Grozījumi Padomes Direktīvai 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un 
apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos 
aktos 

Direktīvas priekšlikums (COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 25
1.A APSVĒRUMS (jauns)

(1.a) Direktīvas 89/552/EEK pārskatīšanas 
galvenajam mērķim jābūt sekmēt 
pārmaiņas un stiprināt konkurenci 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu nozarē pasaules tirgū. 
Liberālāks un konkrētāks reglamentējošais 
pamats veicinās ekonomikas izaugsmi, 
darba vietu izveidi un novatorismu, kā to 
paredz Lisabonas stratēģija.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Grozījums Nr. 26
2.A APSVĒRUMS (jauns)

(2.a) Plašsaziņas līdzekļu brīvība un 
plurālisms ir priekšnosacījums vārda un 
informācijas brīvības tiesību pilnīgai 
ievērošanai, un Eiropas Cilvēktiesību tiesa 
atzīst, ka valstīm ir pienākums aizsargāt 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu un, ja 
nepieciešams, veikt vajadzīgos pasākumus, 
lai to nodrošinātu.

Or. it

Pamatojums

Šī grozījuma pamatā ir princips, kas nosaka, ka plašsaziņas līdzekļi ir gan kultūras, gan 
ekonomikas preces, un šajā direktīvā tāpēc jāņem vērā abi aspekti, kā tas ir attiecīgajos 
pašlaik spēkā esošajos tiesību aktos.

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 27
3. APSVĒRUMS

(3) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu nozīme attiecībā uz sabiedrību, 
demokrātiju un kultūru attaisno īpašu 
noteikumu piemērošanu šiem 
pakalpojumiem.

(3) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu nozīme attiecībā uz sabiedrību, 
demokrātiju, izglītību un kultūru un pati 
audiovizuālo pakalpojumu būtība – tas, ka 
tie vienlaikus ir kultūras un ekonomikas 
preces, – attaisno īpašu noteikumu 
piemērošanu šiem pakalpojumiem, lai cita 
starpā aizsargātu pamatbrīvības un 
pamattiesības, kas noteiktas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijā un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Paktā par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām, un lai nodrošinātu 
nepilngadīgo, mazāk aizsargāto personu 
vai invalīdu aizsardzību.

Or. fr



AM\622816LV.doc PE 376.424v01-00 3/88 AM\

LV

Pamatojums

Attiecībā uz audiovizuālajiem pakalpojumiem ir jāņem vērā gan to tirgus vērtība, gan 
kultūras vērtība.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 28
3. APSVĒRUMS

(3) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu nozīme attiecībā uz sabiedrību, 
demokrātiju un kultūru attaisno īpašu 
noteikumu piemērošanu šiem 
pakalpojumiem.

(3) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu nozīme attiecībā uz sabiedrību, 
demokrātiju un kultūru attaisno īpašu 
noteikumu piemērošanu šiem 
pakalpojumiem; tā kā plašsaziņas 
līdzekļiem ir jāsniedz iedzīvotājiem iespēja 
kritiski novērtēt un interpretēt realitāti un 
labāk izmantot arvien pieaugošo 
informācijas daudzumu, ar ko viņi tiek 
apbērti, kā apstiprināts Eiropas Padomes 
Ieteikumā 1466(2000); tā kā, turklāt, tiklīdz 
šādiem pakalpojumiem būs nodrošināts 
atbilstošs regulējums, iedzīvotāji spēs 
izvēlēties vispiemērotāko plašsaziņas 
līdzekli un saziņas veidu un tādējādi iegūs 
iespēju pilnībā īstenot savas tiesības uz 
informācijas un vārda brīvību.

Or. it

Pamatojums

Ierosinātā jaunā teksta pamatā ir princips, kas nosaka, ka plašsaziņas līdzekļi ir gan kultūras, 
gan ekonomikas preces, un šajā direktīvā tāpēc jāņem vērā abi aspekti.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 29
3. APSVĒRUMS

(3) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu nozīme attiecībā uz sabiedrību, 
demokrātiju un kultūru attaisno īpašu 
noteikumu piemērošanu šiem 
pakalpojumiem.

(3) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu un to izplatītā satura nozīme 
attiecībā uz sabiedrību, demokrātiju un 
kultūru attaisno to, ka šiem pakalpojumiem 
piemēro īpašus noteikumus, kuru galvenais 
mērķis ir aizsargāt un nostiprināt 
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informācijas nesēju plurālismu visos to 
dažādajos veidos.

Or. it

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 30
3. APSVĒRUMS

(3) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu nozīme attiecībā uz sabiedrību, 
demokrātiju un kultūru attaisno īpašu 
noteikumu piemērošanu šiem 
pakalpojumiem.

(3) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu nozīme attiecībā uz sabiedrību, 
demokrātiju un kultūru attaisno ierobežotu, 
īpašu noteikumu piemērošanu šiem 
pakalpojumiem, bet tikai tad, kad tas ir 
pilnīgi nepieciešams.

Or. en

Pamatojums

Lai audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumi būtu konkurētspējīgi, tos nevajadzētu 
pārmērīgi regulēt.

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 31
4. APSVĒRUMS

(4) Tradicionālie audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumi un jaunie pakalpojumi 
pēc pieprasījuma piedāvā ievērojamas 
nodarbinātības iespējas Kopienā, jo īpaši 
mazos un vidējos uzņēmumos, un veicina 
ekonomikas izaugsmi un ieguldījumus.

(4) Tradicionālie audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumi un jaunie pakalpojumi 
pēc pieprasījuma piedāvā ievērojamas 
nodarbinātības iespējas Kopienā, jo īpaši 
mazos un vidējos uzņēmumos, un veicina 
ekonomikas izaugsmi un ieguldījumus. 
Audiovizuālo pakalpojumu tehniskās 
pieejamības atvieglošana visiem, jo īpaši 
mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, kā, 
piemēram, invalīdiem un veciem cilvēkiem, 
palīdzēs šo nozari padarīt dinamisku un 
konkurētspējīgu. Atbalsts uzņēmumiem, 
kas to atzīst, sekmēs ne vien mērķi mazināt 
atstumtību, bet arī mērķi veicināt izpēti un 
nodarbinātību.
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Or. fr

Pamatojums

Pieaugošais vecu cilvēku skaits un lielais invalīdu skaits Eiropas Savienībā nozīmē, ka ir no 
sociālā un saimnieciskā viedokļa jāizvērtē attiecīgo raidījumu pieejamība šīm personām.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 32
4. APSVĒRUMS

(4) Tradicionālie audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumi un jaunie pakalpojumi 
pēc pieprasījuma piedāvā ievērojamas 
nodarbinātības iespējas Kopienā, jo īpaši 
mazos un vidējos uzņēmumos, un veicina 
ekonomikas izaugsmi un ieguldījumus.

(4) Tradicionālie audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumi un jaunie pakalpojumi 
pēc pieprasījuma piedāvā ievērojamas 
nodarbinātības iespējas Kopienā, jo īpaši 
mazos un vidējos uzņēmumos, un veicina 
ekonomikas izaugsmi un ieguldījumus. Šī 
direktīva nedrīkst ar pāragriem un 
ierobežojošiem normatīvajiem noteikumiem 
kavēt jaunu pakalpojumu attīstību.

Or. en

Pamatojums

Pārskatītajai direktīvai vajadzētu sekmēt, nevis kavēt jaunu audiovizuālo pakalpojumu 
attīstību.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 33
5. APSVĒRUMS

(5) Pastāvošā juridiskā nenoteiktība un 
nevienlīdzīgi konkurences apstākļi attiecībā 
uz tiesisko režīmu, ar ko regulē jaunos 
pakalpojumus pēc pieprasījuma, traucē 
Eiropas uzņēmumiem, kas sniedz 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus. Tādēļ, lai novērstu 
konkurences traucējumus un uzlabotu 
juridisko noteiktību, visiem audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumiem ir 
jāpiemēro vismaz saskaņoto noteikumu 

svītrots
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pamatnosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Šajā jomā nepastāv juridiskā nenoteiktība. Pakalpojumus pēc pieprasījuma jau tagad regulē 
Elektroniskās tirdzniecības direktīva (18. apsvērums) un citas pašregulējuma sistēmas 
(16. panta 2. punkts). Šajā priekšlikumā ir izmantotas neskaidras definīcijas, un tas tāpēc 
tiešām radīs lielāku juridisko nenoteiktību.

Komisijas ietekmes novērtējumā nav pienācīgi pierādīts, ka nelineāriem pakalpojumiem 
pastāv nevienlīdzīgi konkurences apstākļi vai ka saskaņošana dos pietiekami daudz ieguvumu, 
atsverot attiecīgās izmaksas. Jebkurā gadījumā nevienlīdzīgi konkurences apstākļi ir 
konkurences jautājums, nevis jautājums, kas jārisina ar iekšējā tirgus paņēmieniem, un tāpēc 
nav pamatoti, ka to iekļauj vienotā tirgus direktīvā.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 34
5. APSVĒRUMS

(5) Pastāvošā juridiskā nenoteiktība un 
nevienlīdzīgi konkurences apstākļi attiecībā 
uz tiesisko režīmu, ar ko regulē jaunos 
pakalpojumus pēc pieprasījuma, traucē 
Eiropas uzņēmumiem, kas sniedz 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus. Tādēļ, lai novērstu 
konkurences traucējumus un uzlabotu 
juridisko noteiktību, visiem audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumiem ir 
jāpiemēro vismaz saskaņoto noteikumu 
pamatnosacījumi.

(5) Pastāvošā juridiskā nenoteiktība un 
nevienlīdzīgi konkurences apstākļi attiecībā 
uz tiesisko režīmu, ar ko regulē jaunos 
pakalpojumus pēc pieprasījuma un kas 
attiecas uz to pašu tirgu, traucē Eiropas 
uzņēmumiem, kas sniedz audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumus. Tādēļ, lai 
novērstu konkurences traucējumus un 
uzlabotu juridisko noteiktību, visiem 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumiem, ko regulē šī direktīva, ir 
jāpiemēro vismaz saskaņoto noteikumu 
pamatnosacījumi. Tāpēc jaunajai, 
paplašinātajai šīs direktīvas darbības jomai 
ir jāietver tie nelineāro informācijas nesēju 
pakalpojumu veidi, kuri piedāvā saturu un 
raidījumus, ko jau regulē Padomes 
Direktīva 89/552/EEK (direktīva par 
televīziju bez robežām).

Or. en
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Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 35
5. APSVĒRUMS

(5) Pastāvošā juridiskā nenoteiktība un 
nevienlīdzīgi konkurences apstākļi attiecībā 
uz tiesisko režīmu, ar ko regulē jaunos 
pakalpojumus pēc pieprasījuma, traucē 
Eiropas uzņēmumiem, kas sniedz 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus. Tādēļ, lai novērstu 
konkurences traucējumus un uzlabotu 
juridisko noteiktību, visiem audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumiem ir 
jāpiemēro vismaz saskaņoto noteikumu 
pamatnosacījumi.

(5) Ņemot vērā to, ka tad, ja dalībvalstis 
ieviestu savus noteikumus par jauniem 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumiem, varētu rasties juridiskā 
nenoteiktība un nevienlīdzīgi konkurences 
apstākļi attiecībā uz tiesisko režīmu, ar ko 
regulē jaunos pakalpojumus pēc 
pieprasījuma, traucē Eiropas uzņēmumiem, 
kas sniedz audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus. Tādēļ, lai novērstu 
konkurences traucējumus un uzlabotu 
juridisko noteiktību, kā galvenais 
pamatnoteikums šajā nozarē ir jāpiemēro 
izcelsmes valsts princips.

Or. en

Pamatojums

Ir apšaubāmi, ka pastāv juridiskā nenoteiktība, jo pakalpojumus pēc pieprasījuma regulē 
Elektroniskās tirdzniecības direktīva. Turklāt izcelsmes valsts princips gan šajā direktīvā, gan 
Elektroniskās tirdzniecības direktīvā vislabāk nodrošina juridisko noteiktību pakalpojumu 
sniedzējiem, ļaujot tiem veikt darbību starptautiskā mērogā.

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 36
5. APSVĒRUMS

(5) Pastāvošā juridiskā nenoteiktība un 
nevienlīdzīgi konkurences apstākļi attiecībā 
uz tiesisko režīmu, ar ko regulē jaunos 
pakalpojumus pēc pieprasījuma, traucē 
Eiropas uzņēmumiem, kas sniedz 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus. Tādēļ, lai novērstu 
konkurences traucējumus un uzlabotu 
juridisko noteiktību, visiem audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumiem ir 
jāpiemēro vismaz saskaņoto noteikumu 
pamatnosacījumi.

(5) Pastāvošā juridiskā nenoteiktība un 
nevienlīdzīgi konkurences apstākļi attiecībā 
uz tiesisko režīmu, ar ko regulē jaunos 
pakalpojumus pēc pieprasījuma, traucē 
Eiropas uzņēmumiem, kas sniedz 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus. Tādēļ, lai novērstu 
konkurences traucējumus un uzlabotu 
juridisko noteiktību, visiem audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumiem ir 
jāpiemēro vismaz saskaņoto noteikumu 
pamatnosacījumi, lai pabeigtu iekšējā tirgus 
izveidi un atvieglotu vienotas informācijas 
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telpas parādīšanos.

Or. fr

Pamatojums

Ierosinātajiem noteikumiem vajadzētu būt divkāršai pozitīvai ietekmei: nostiprināt 
audiovizuālo tirgu un veicināt informācijas sabiedrības attīstību.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Grozījums Nr. 37
5. APSVĒRUMS

(5) Pastāvošā juridiskā nenoteiktība un 
nevienlīdzīgi konkurences apstākļi attiecībā 
uz tiesisko režīmu, ar ko regulē jaunos 
pakalpojumus pēc pieprasījuma, traucē 
Eiropas uzņēmumiem, kas sniedz 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus. Tādēļ, lai novērstu 
konkurences traucējumus un uzlabotu 
juridisko noteiktību, visiem audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumiem ir 
jāpiemēro vismaz saskaņoto noteikumu 
pamatnosacījumi.

(5) Pastāvošā juridiskā nenoteiktība un 
nevienlīdzīgi konkurences apstākļi attiecībā 
uz tiesisko režīmu, ar ko regulē jaunos 
pakalpojumus pēc pieprasījuma, traucē 
Eiropas uzņēmumiem, kas sniedz 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus. Tādēļ, lai novērstu 
konkurences traucējumus un uzlabotu 
juridisko noteiktību, visiem audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumiem ir 
jāpiemēro vismaz konsekventu noteikumu 
pamatnosacījumi neatkarīgi no tā, vai tos 
pārraida saskaņā ar iepriekš noteiktu 
raidījumu programmu vai pēc 
pieprasījuma.

Or. it

Pamatojums

Lai starp informācijas nesēju pakalpojumiem, kuru pamatā ir atšķirīgas tehnoloģijas, 
nodrošinātu godīgu konkurenci, ir nepieciešams konsekventu noteikumu kopums.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 38
6. APSVĒRUMS

(6) Komisija ir pieņēmusi paziņojumu par 
Eiropas reglamentējošās audiovizuālās 
politikas nākotni, kurā tā uzsver, ka 

(6) Komisija ir pieņēmusi paziņojumu par 
Eiropas reglamentējošās audiovizuālās 
politikas nākotni, kurā tā uzsver, ka 
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reglamentējošai politikai šajā nozarē ir 
jānodrošina noteiktas sabiedrības intereses, 
piemēram, kultūru daudzveidība, tiesības 
saņemt informāciju, nepilngadīgo 
aizsardzība un patērētāju aizsardzība, šobrīd 
un turpmāk.

reglamentējošai politikai šajā nozarē ir 
jānodrošina noteiktas sabiedrības intereses, 
piemēram, kultūru daudzveidība, tiesības 
saņemt informāciju, plašsaziņas līdzekļu 
plurālisma nepieciešamība, nepilngadīgo 
aizsardzība, patērētāju aizsardzība un 
sabiedrības informētības un plašsaziņas 
līdzekļu izmantošanas prasmju 
nostiprināšana, šobrīd un turpmāk.

Or. it

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Grozījums Nr. 39
6. APSVĒRUMS

(6) Komisija ir pieņēmusi paziņojumu par 
Eiropas reglamentējošās audiovizuālās 
politikas nākotni, kurā tā uzsver, ka 
reglamentējošai politikai šajā nozarē ir 
jānodrošina noteiktas sabiedrības intereses, 
piemēram, kultūru daudzveidība, tiesības 
saņemt informāciju, nepilngadīgo 
aizsardzība un patērētāju aizsardzība, šobrīd 
un turpmāk.

(6) Komisija ir pieņēmusi paziņojumu par 
Eiropas reglamentējošās audiovizuālās 
politikas nākotni, kurā tā uzsver, ka 
reglamentējošai politikai šajā nozarē ir 
jānodrošina noteiktas sabiedrības intereses, 
piemēram, kultūru daudzveidība, tiesības 
saņemt informāciju, nepilngadīgo 
aizsardzība un patērētāju aizsardzība, un 
vispārēja pieejamība visiem sabiedrības 
sektoriem, tostarp personām, kas atrodas 
visneizdevīgākajā stāvoklī, šobrīd un 
turpmāk.

Or. it

Pamatojums

Mērķis ir ņemt vērā visu neizdevīgā stāvoklī esošo sociālo grupu (invalīdi, veci cilvēki u. c.) 
intereses attiecībā uz tiesībām saņemt informāciju.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 40
6.A APSVĒRUMS (jauns)

(6.a) Lai sasniegtu Lisabonas stratēģijas 
politiskos mērķus, ir ļoti svarīgi sekmēt 
konkurētspēju Eiropas rūpniecībai, kuras 
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svarīga daļa ir audiovizuālā nozare. Tāpēc, 
lai stiprinātu audiovizuālās nozares 
konkurētspēju, ir saskaņā ar atbilstošo 
reglamentējošo pamatu jāsekmē piemēroti 
finansēšanas līdzekļi. Tādēļ ir svarīgi, lai 
audiovizuālā nozare būtu dinamiska un 
rentabla, un attiecīgajam regulējumam 
tāpēc jārada pēc iespējas mazāk 
traucējumu.

Or. en

Pamatojums

Papildinājums Gianni De Michelis grozījumam Nr. 6. Lai audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi būtu konkurētspējīgi, tos nevajadzētu pārmērīgi regulēt.

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 41
6.A APSVĒRUMS (jauns)

(6.a) Izcelsmes valsts principam ir izšķiroša 
nozīme, lai varētu izveidoties Viseiropas 
audiovizuālais tirgus un spēcīga 
rūpniecība, kas ražotu Eiropas saturu. 
Turklāt šis princips aizsargā skatītāju 
tiesības izvēlēties no lielas Eiropas 
raidījumu dažādības.

Or. en

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 42
6.A APSVĒRUMS (jauns)

(6.a) Lisabonas stratēģija, kuras mērķis ir 
veicināt konkurētspējīgu uz zināšanām 
balstītu ekonomiku, paredz ilgstošus 
ieguldījumus nozares infrastruktūrā un 
jaunu novatorisku informācijas un saziņas 
tehnoloģiju ieviešanu, kā arī vajadzīgos 
pētījumus, lai Eiropas tirgū attīstītu 
plaukstošu un augstražīgu raidījumu 
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veidošanas un apraides nozari (kuras 
svarīga sastāvdaļa ir audiovizuālie 
pakalpojumi).

Or. it

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 43
6.A APSVĒRUMS (jauns)

(6.a) Spēcīga Eiropas rūpniecība, tostarp 
tradicionālās un jaunās audiovizuālās 
nozares, ar atbilstošu regulējumu un 
pamatojoties uz lieliem ieguldījumiem un 
sekmīgām IKT, ļaus sasniegt Lisabonas 
stratēģijas mērķi līdz 2010. gadam Eiropas 
Savienību padarīt par viskonkurētspējīgāko 
un visdinamiskāko ekonomiku. Šim 
tiesiskajam regulējumam Eiropas 
Savienības konkurences vidē ir jānodrošina 
pareizais reglamentējošais līdzsvars, kas 
nepieciešams, lai nodrošinātu to 
uzņēmumu uzticību, kuri veic ieguldījumus 
un veido darba vietas.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 44
6.B APSVĒRUMS (jauns)

(6.c) Lisabonas stratēģijas kontekstā ir 
svarīgi ņemt vērā Eiropas satura ražošanas 
attīstību, izstrādājot politisko pamatu – jo 
īpaši attiecībā uz intelektuālā īpašuma 
tiesībām un šo tiesību izmantošanu –, kas 
nodrošinātu līdzsvaru starp nepieciešamību 
izplatīt saturu un nepieciešamību aizsargāt 
autortiesību īpašnieku prerogatīvas.

Or. it
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Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 45
7. APSVĒRUMS

(7) Lai veicinātu izaugsmi un darbavietu 
skaita pieaugumu informācijas sabiedrības 
un informācijas nesēju nozarēs, Komisija ir 
pieņēmusi iniciatīvu „i2010: Eiropas 
informācijas sabiedrība”. i2010 ir 
visaptveroša stratēģija, kas paredzēta, lai 
veicinātu digitālās ekonomikas attīstību,
pamatojoties uz informācijas pakalpojumu 
un informācijas nesēju pakalpojumu, tīklu 
un ierīču konverģenci, modernizējot un 
izvēršot ES politikas instrumentus: 
reglamentējošos līdzekļus, izpēti un 
sadarbību ar rūpniecības nozari. Komisija 
pati ir apņēmusies radīt saskanīgu iekšējā 
tirgus struktūru informācijas sabiedrībai un 
informācijas nesēju pakalpojumiem, 
modernizējot audiovizuālo pakalpojumu 
tiesisko regulējumu, sākot ar Komisijas 
priekšlikumu 2005. gadā modernizēt 
direktīvu par televīziju bez robežām.

(7) Lai veicinātu izaugsmi un darbavietu 
skaita pieaugumu informācijas sabiedrības 
un informācijas nesēju nozarēs, Komisija ir 
pieņēmusi iniciatīvu „i2010: Eiropas 
informācijas sabiedrība”. i2010 ir 
visaptveroša stratēģija, kas paredzēta, lai 
veicinātu Eiropas satura ražošanu un 
digitālās ekonomikas attīstību, pamatojoties 
uz informācijas pakalpojumu un 
informācijas nesēju pakalpojumu, tīklu un 
ierīču konverģenci, modernizējot un izvēršot 
ES politikas instrumentus: reglamentējošos 
līdzekļus, izpēti un sadarbību ar rūpniecības 
nozari. Komisija pati ir apņēmusies radīt 
saskanīgu iekšējā tirgus struktūru 
informācijas sabiedrībai un informācijas 
nesēju pakalpojumiem, modernizējot 
audiovizuālo pakalpojumu tiesisko 
regulējumu, sākot ar Komisijas priekšlikumu 
2005. gadā modernizēt direktīvu par 
televīziju bez robežām.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas satura ražošanai ir jābūt informācijas sabiedrības galvenajam aspektam.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 46
9. APSVĒRUMS

(9) Ar šo direktīvu palielināta atbilstība
pamattiesībām, un tā pilnībā atbilst Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas atzītajiem 
principiem, jo īpaši tās 11. pantam. Šajā ziņā 
minētā direktīva nekādi neliedz dalībvalstīm 
piemērot to konstitucionālos noteikumus par 
preses brīvību un vārda brīvību plašsaziņas 
līdzekļos.

(9) Šī direktīva palīdz palielināt atbilstību
pamattiesībām, un tā pilnībā atbilst Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas atzītajiem 
principiem, jo īpaši tās 11. pantam. Šajā ziņā 
minētā direktīva nekādi neliedz dalībvalstīm 
piemērot to konstitucionālos noteikumus par 
preses brīvību un vārda brīvību plašsaziņas 
līdzekļos.
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Or. it

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 47
10. APSVĒRUMS

(10) Ieviešot saskaņoto pienākumu minimālo 
kopumu 3.c līdz 3.h punktā, dalībvalstis 
vairs nevar šajā direktīvā saskaņotajās jomās 
atkāpties no izcelsmes valsts principa 
attiecībā uz nepilngadīgo aizsardzību un 
cīņu pret jebkādu kūdīšanu uz naidu rases, 
dzimuma, reliģijas vai tautības dēļ un 
cilvēka cieņas aizskaršanu attiecībā uz 
privātpersonām vai patērētāju aizsardzību, 
kā paredzēts Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvas 2000/31/EK 3. panta 
4. punktā.

(10) Šī direktīva 3.c līdz 3.h punktā visiem 
audiovizuālajiem pakalpojumiem ievieš 
saskaņoto pienākumu minimālo kopumu 
attiecībā uz nepilngadīgo, cilvēka cieņas un 
patērētāju aizsardzību. Piemēro arī 
noteikumus, ko paredz Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīva 2000/31/EK par 
dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību), 
tostarp izcelsmes valsts principu un 
noteikumus par atbildību (atbrīvojumi no 
atbildības). Turklāt dalībvalstīm joprojām 
ir tiesības veikt pasākumus, kas 
nepieciešami sabiedriskās kārtības dēļ, kā 
to paredz 3. panta 4. punkts Direktīvā par 
elektronisko tirdzniecību.  
----------------------------
1 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

Or. de

Pamatojums

Apsvērumos ir skaidri jānorāda, ka dalībvalstīm saglabājas tiesības veikt pasākumus 
sabiedriskās kārtības apsvērumu dēļ saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/31/EK (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) 3. panta 3. līdz 5. punktu. 

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 48
11. APSVĒRUMS

(11) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/21/EK saskaņā ar tās 
1. panta 3. punktu neskar Kopienas vai 

(11) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
izveidoja vienotu tiesisko pamatu visiem 
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valsts mērogā veiktos pasākumus ar 
vispārējo interešu mērķiem, jo īpaši attiecībā 
uz satura reglamentēšanu un audiovizuālo 
politiku. 

pārraides tīkliem un pakalpojumiem, bet 
saskaņā ar tās 1. panta 3. punktu tā neskar 
Kopienas vai valsts mērogā veiktos 
pasākumus ar vispārējo interešu mērķiem, jo 
īpaši attiecībā uz satura reglamentēšanu un 
audiovizuālo politiku, kā to paredz 
tehnoloģiskās neitralitātes princips, kas 
attaisno pārraides regulējuma un satura 
regulējuma savstarpēju nošķiršanu.

Or. fr

Pamatojums

Tehnoloģiskās neitralitātes princips sniedz pilnīgu brīvību, izstrādājot pārraides tehnoloģijas, 
uz ko attiecas atbilstošie standarti un noteikumi, un turklāt ļauj nodrošināt konsekvenci 
reglamentējumam, kas attiecas uz saturu. 

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 49
12. APSVĒRUMS

(12) Nevienā no šīs direktīvas noteikumiem 
nav ietverta prasība vai aicinājums 
dalībvalstīm noteikt jaunas licencēšanas vai 
administratīvo atļauju sistēmas kādam 
informācijas nesēju veidam.

(12) Nevienā no šīs direktīvas noteikumiem 
nav ietverta prasība vai aicinājums 
dalībvalstīm noteikt jaunas licencēšanas vai 
administratīvo atļauju sistēmas kādam 
informācijas nesēju veidam. Licences vai 
administratīvās atļaujas arī nedrīkst tikt 
atsauktas bez tiesas iepriekšējas 
iejaukšanās.

Or. es

Pamatojums

Eiropas tiesības aizsargā brīvību saņemt vai sūtīt informāciju vai uzskatus bez varas iestāžu 
iejaukšanās. Iedzīvotājiem nedrīkst atņemt viņu tiesības saņemt informāciju caur kanāliem, 
kurus viņi parasti izmanto, ja vien iepriekš nav iejaukusies tiesa. Pamattiesību un 
pamatbrīvību efektīva aizsardzība ir tiesnešu un tiesu tiešs pienākums.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 50
13. APSVĒRUMS
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(13) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu definīcija attiecas uz visiem 
plašsaziņas pakalpojumiem: gan 
plānotajiem, gan pēc pieprasījuma. Tomēr šo 
pakalpojumu joma ir ierobežota uz 
pakalpojumiem atbilstīgi definīcijai Līgumā 
un tādējādi attiecas uz jebkuru saimnieciskās 
darbības veidu, tostarp sabiedrisko 
pakalpojumu uzņēmumiem, bet neattiecas uz 
darbībām, kas nav saistītas ar ekonomiku, 
piemēram, pilnīgi privātas tīmekļa vietnes.

(13) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu definīcija attiecas uz visiem 
plašsaziņas pakalpojumiem: gan 
plānotajiem, gan pēc pieprasījuma. Tomēr šo 
pakalpojumu joma ir ierobežota uz 
pakalpojumiem atbilstīgi definīcijai Līgumā 
un tādējādi attiecas uz jebkuru saimnieciskās 
darbības veidu, tostarp sabiedrisko 
pakalpojumu uzņēmumiem, bet neattiecas uz 
darbībām, kuru galvenais mērķis nav 
saimnieciska darbība, piemēram, pilnīgi 
privātas tīmekļa vietnes, audiovizuālā 
materiāla izplatīšana un apmaiņa 
personīgā viedokļa paušanai, pakalpojumi, 
kas izplata audiovizuālu saturu, kuru 
lietotāji radījuši apmaiņai interešu kopās, 
vai citi nelineāri pakalpojumi, kam nav 
acīmredzamas ietekmes uz lielu sabiedrības 
locekļu skaitu.

Or. en

Pamatojums

Precizējums ļautu lietotājus pārliecināt par to, ka direktīva nemainīs veidu, kādā viņi izmanto 
tīmekļa radošo potenciālu, tostarp tiešsaistes audiovizuālo materiālu, ja vien tiek ievērotas 
krimināltiesību normas.

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 51
13. APSVĒRUMS

(13) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu definīcija attiecas uz visiem 
plašsaziņas pakalpojumiem: gan 
plānotajiem, gan pēc pieprasījuma. Tomēr 
šo pakalpojumu joma ir ierobežota uz 
pakalpojumiem atbilstīgi definīcijai Līgumā 
un tādējādi attiecas uz jebkuru saimnieciskās 
darbības veidu, tostarp sabiedrisko 
pakalpojumu uzņēmumiem, bet neattiecas 
uz darbībām, kas nav saistītas ar 
ekonomiku, piemēram, pilnīgi privātas 
tīmekļa vietnes.

(13) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu definīcija attiecas uz visiem 
plašsaziņas pakalpojumiem neatkarīgi no tā, 
vai redakcionālā pieeja un pakalpojumu 
sniedzēja atbildība ir atspoguļota raidījumu 
programmā vai atlases katalogā, kas 
sastādīti, veicot profesionālu darbību un 
saskaņā ar profesionāliem kritērijiem. 
Tomēr šo pakalpojumu joma ir ierobežota uz 
pakalpojumiem atbilstīgi definīcijai Līgumā 
un tādējādi attiecas uz jebkuru saimnieciskās 
darbības veidu, tostarp sabiedrisko 
pakalpojumu uzņēmumiem.
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Or. fr

Pamatojums

Grozījums precizē pakalpojumu sniedzēja atbildību.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 52
13. APSVĒRUMS

(13) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu definīcija attiecas uz visiem 
plašsaziņas pakalpojumiem: gan 
plānotajiem, gan pēc pieprasījuma. Tomēr šo 
pakalpojumu joma ir ierobežota uz 
pakalpojumiem atbilstīgi definīcijai Līgumā
un tādējādi attiecas uz jebkuru 
saimnieciskās darbības veidu, tostarp 
sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, bet 
neattiecas uz darbībām, kas nav saistītas ar 
ekonomiku, piemēram, pilnīgi privātas 
tīmekļa vietnes.

(13) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu definīcija attiecas uz visiem 
plašsaziņas pakalpojumiem: gan 
plānotajiem, gan pēc pieprasījuma. Tomēr 
šīs direktīvas darbības joma ir ierobežota uz 
lineārajiem audiovizuālajiem 
pakalpojumiem, kā definēts turpmāk un
atbilstīgi definīcijai Līgumā, bet neattiecas 
uz darbībām, kas nav saistītas ar ekonomiku, 
piemēram, lietotāju radīts saturs, privātas 
tīmekļa vietnes vai jebkāda veida privāta 
sarakste, kā elektroniskais pasts.

Or. en

Pamatojums

Raidījumu veidošanas un apraides definīcija ir jāgroza, un tajā jāiekļauj pakalpojumi, kas 
pēc to veida ir tādi paši kā tradicionālie plānotie apraides pakalpojumi, bet ko sniedz, 
izmantojot atšķirīgas platformas; tomēr ir skaidri jānoraida, ka tajā neietilpst lietotāju radīts 
saturs, privātas tīmekļa vietnes u. c.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 53
13. APSVĒRUMS

(13) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu definīcija attiecas uz visiem 
plašsaziņas pakalpojumiem: gan 
plānotajiem, gan pēc pieprasījuma. Tomēr šo 
pakalpojumu joma ir ierobežota uz 
pakalpojumiem atbilstīgi definīcijai Līgumā 
un tādējādi attiecas uz jebkuru saimnieciskās 

(13) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu definīcija attiecas uz visiem 
plašsaziņas pakalpojumiem: gan 
plānotajiem, gan pēc pieprasījuma. Tomēr šo 
pakalpojumu joma ir ierobežota uz 
pakalpojumiem atbilstīgi definīcijai Līgumā 
un tādējādi attiecas uz jebkuru saimnieciskās 
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darbības veidu, tostarp sabiedrisko 
pakalpojumu uzņēmumiem, bet neattiecas uz 
darbībām, kas nav saistītas ar ekonomiku, 
piemēram, pilnīgi privātas tīmekļa vietnes.

darbības veidu, tostarp sabiedrisko 
pakalpojumu uzņēmumiem, bet neattiecas uz 
darbībām, kas nav saistītas ar ekonomiku, 
piemēram, pilnīgi privātas tīmekļa vietnes, 
un tā neietver arī informācijas sabiedrības 
pakalpojumus, kā tie definēti 1. pantā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 20. jūlija Direktīvā 98/48/EK 
par informācijas sniegšanas kārtību 
tehnisko standartu jomā1.
________________
1 OV L 217, 5.8.1998., 18. lpp.

Or. en

Pamatojums

Tas precizē, ka direktīvas darbības joma ietver TV un tai pielīdzināmus pakalpojumus, kā bija 
sākotnēji paredzēts un atzīts, „plašsaziņas līdzekļus” nošķirot no „personalizētiem saziņas 
līdzekļiem”.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 54
13.A APSVĒRUMS (jauns)

(13.a) Viena un tā paša satura atkārtota 
sniegšana, kā, piemēram, atkārtotas cilpas 
un cikliski atkārtojamu programmu
televīzija, un notikumu tiešraides 
straumēšana, jāuzskata par nelineāriem 
pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Atkārtotas cilpas un cikliski atkārtojamu programmu televīziju lietotāji izmanto tāpat kā 
nelineāros pakalpojumus, un tāpēc tām jābūt tādam pašam regulējumam. Tās tikai pamatojas 
uz atšķirīgām tehnoloģijām. Laiku, kad pārraida kāda notikuma tiešraides straumēšanu, 
nosaka šī pasākuma rīkotājs, nevis informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējs.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 55
14. APSVĒRUMS
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(14) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu definīcija attiecas uz 
plašsaziņas līdzekļu uzdevumu informēt, 
izklaidēt un izglītot, bet izslēdz jebkura 
veida privātu korespondenci, piemēram, 
elektronisko pastu, kas nosūtīts ierobežotam 
saņēmēju skaitam. Šī definīcija izslēdz arī 
visus pakalpojumus, kas nav paredzēti 
audiovizuāla satura izplatīšanai, t.i., ja 
jebkura veida audiovizuāls saturs ir saistīts 
vienīgi ar pakalpojumu un nevis tā galveno 
nolūku. Papildinošos nolūkos ietvertas 
tīmekļa vietnes, kas satur audiovizuālus 
elementus vienīgi īpašā veidā, piemēram, 
animētus grafiskos elementus, mazus 
reklāmas klipus vai informāciju saistībā ar 
produktu vai pakalpojumu, kas nav 
audiovizuāls.

(14) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu definīcija attiecas uz 
plašsaziņas līdzekļu uzdevumu informēt, 
izklaidēt, izglītot un jo īpaši sekmēt 
sabiedriskās domas veidošanos, bet izslēdz 
jebkura veida privātu korespondenci, 
piemēram, elektronisko pastu, kas nosūtīts 
ierobežotam saņēmēju skaitam. Šī definīcija 
izslēdz arī visus pakalpojumus, kas nav 
paredzēti audiovizuāla satura izplatīšanai, 
t.i., ja jebkura veida audiovizuāls saturs ir 
tikai nejauši saistīts ar konkrētu 
pakalpojumu un nav šī pakalpojuma 
galvenais nolūks. Papildinošos nolūkos 
ietvertas tīmekļa vietnes, kas satur 
audiovizuālus elementus vienīgi īpašā veidā, 
piemēram, animētus grafiskos elementus, 
mazus reklāmas klipus vai informāciju 
saistībā ar produktu vai pakalpojumu, kas 
nav audiovizuāls. Vēl viens piemērs ir 
tiešsaistes spēles, ja vien nav sasniegts 
attiecīgā audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojuma galvenais mērķis, un 
meklētājprogrammas, ja audiovizuālo 
materiālu izplatīšana nav galvenais mērķis, 
pat ja meklēšana dažreiz rada audiovizuālā 
materiāla piedāvājumu.

Or. en

Pamatojums

Dažās valstīs par kritēriju tam, lai „plašsaziņas” pakalpojumus nošķirtu no citiem saziņas 
pakalpojumiem, izmanto sabiedriskās domas veidošanās (plašā nozīmē) sekmēšanu. Turklāt šī 
ir audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumu definīcija saskaņā ar pamatnostādnēm, kas 
pamatojas uz saturu. Kā norādījusi arī pati Komisija, šai direktīvai nevajadzētu attiekties uz 
darbībām, kas nav saistītas ar ekonomiku. Nevajadzētu regulēt ne privātas tīmekļa vietnes, ne 
privātu saturu, kā, piemēram, emuāri. Tam pašam vajadzētu attiekties uz daļēji privātu 
saturu, kā, piemēram, informācija par vietējiem interešu centriem vai skolas pasākumiem. 
Tas atbilst arī Līguma 50. pantā sniegtajai pakalpojumu definīcijai. Tāpēc direktīvas tekstam 
šāds saturs ir skaidri jāizslēdz no tās darbības jomas.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 56
14. APSVĒRUMS
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(14) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu definīcija attiecas uz 
plašsaziņas līdzekļu uzdevumu informēt, 
izklaidēt un izglītot, bet izslēdz jebkura 
veida privātu korespondenci, piemēram, 
elektronisko pastu, kas nosūtīts ierobežotam 
saņēmēju skaitam. Šī definīcija izslēdz arī 
visus pakalpojumus, kas nav paredzēti 
audiovizuāla satura izplatīšanai, t.i., ja 
jebkura veida audiovizuāls saturs ir saistīts 
vienīgi ar pakalpojumu un nevis tā galveno 
nolūku. Papildinošos nolūkos ietvertas 
tīmekļa vietnes, kas satur audiovizuālus 
elementus vienīgi īpašā veidā, piemēram, 
animētus grafiskos elementus, mazus 
reklāmas klipus vai informāciju saistībā ar 
produktu vai pakalpojumu, kas nav 
audiovizuāls.

(14) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu definīcija attiecas uz 
plašsaziņas līdzekļu uzdevumu informēt, 
izklaidēt un izglītot, bet izslēdz jebkura 
veida privātu korespondenci, piemēram, 
elektronisko pastu, kas nosūtīts ierobežotam 
saņēmēju skaitam. Tā neietver informācijas 
sabiedrības pakalpojumus, kā tie definēti 
Direktīvas 98/48/EK 1. pantā. Šī definīcija 
izslēdz arī visus pakalpojumus, kas nav 
paredzēti audiovizuāla satura izplatīšanai, 
t.i., ja jebkura veida audiovizuāls saturs ir 
tikai nejauši saistīts ar pakalpojumu un nav 
tā galvenais nolūks. Papildinošos nolūkos 
ietvertas meklētājprogrammas, tīmekļa 
vietnes, kas satur audiovizuālus elementus 
vienīgi īpašā veidā, piemēram, animētus 
grafiskos elementus, mazus reklāmas klipus 
vai informāciju saistībā ar produktu vai 
pakalpojumu, kas nav audiovizuāls.

Or. en

Pamatojums

Tas precizē, ka direktīvas darbības joma ietver TV un tai pielīdzināmus pakalpojumus, kā bija 
sākotnēji paredzēts un atzīts, „plašsaziņas līdzekļus” nošķirot no „personalizētiem saziņas 
līdzekļiem”.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 57
14.A APSVĒRUMS (jauns)

(14.a) Tādu ietekmes pakāpi, kāda uz 
sabiedrību ir raidorganizācijām, var 
sasniegt tikai tie pakalpojumi pēc 
pieprasījuma, kuri ir vērsti uz to pašu masu 
patēriņa tirgu. Uz masu patēriņa tirgu 
vērstiem pakalpojumiem pēc pieprasījuma 
ir jāpiedāvā pietiekami dažādots televīzijas 
raidījumu katalogs. Tāpēc noteikumiem, 
kas paredzēti, lai aizsargātu sabiedrības 
intereses un lai nepieļautu, ka tiek kropļota 
konkurence starp lineāriem un nelineāriem 
pakalpojumiem, ir jāattiecas tikai uz tiem 
nelineārajiem pakalpojumiem, kas piedāvā 
šādu katalogu.
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Or. en

Pamatojums

Direktīvas darbības jomu daļēji attaisno tas, ka ir nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus tradicionālajām raidorganizācijām un nelineāro pakalpojumu 
sniedzējiem.  No tā izriet, ka pienākumi ir jāuzliek tikai tiem nelineāro pakalpojumu 
sniedzējiem, kas veic darbību tajā pašā tirgū, kuru aizņem tradicionālās raidorganizācijas. 
Komisijas priekšlikuma 13. un 14. apsvērums nosaka, ka direktīvai jāattiecas tikai uz tiem 
pakalpojumiem, kam ir plašsaziņas līdzekļu raksturs.

Šis 14. apsvēruma papildinājums ļauj šo ieceri definēt nelineāro pakalpojumu jomā. Tikai tie 
pakalpojumi, kas piedāvā dažādotu raidījumu programmu, spēs veikt darbību tajā pašā masu 
patēriņa tirgū, kuru aizņem tradicionālās raidorganizācijas. ES konkurences tiesību normas 
tirgus definīciju daļēji saista ar spēju aizstāt sniegtos pakalpojumus. Audiovizuālo 
pakalpojumu jomā šādu spēju ierobežo laiks un nauda, kas vajadzīgs, lai izveidotu dažādu 
raidījumu katalogu.

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 58
14.A APSVĒRUMS (jauns)

(14.a) Starp tradicionālo raidījumu 
veidošanu un apraidi un tīmekļa 
pakalpojumiem pastāv vairākas tehniskas 
un tiesiskas atšķirības. Tāpēc šajā direktīvā 
sniegtajām pakalpojumu definīcijas ir 
jāpiemēro tikai šīs direktīvas vajadzībām, 
neskarot to pamatā esošo tiesību apjomu un 
režīmu, kuras regulē citi attiecīgie tiesību 
akti.

Or. en

Pamatojums

Atšķirībā no tradicionālās raidījumu veidošanas un apraides tīmekļa pakalpojumiem ne 
vienmēr ir ierobežota to teritoriālā darbības joma, un tīmekļa pakalpojumu sniedzēju 
kontroles līmenis pār satura izplatīšanu ir ievērojami augstāks nekā tradicionālajām 
raidorganizācijām, un šo pakalpojumu abu kategoriju struktūra, kā arī to būtība atšķiras tik 
lielā mērā, ka tīmekļa pakalpojumu pielīdzināšana raidījumu veidošanas un apraides 
pakalpojumiem lielākajā daļā gadījumu būtu nereāla un tāpēc to nevarētu piemēro un īstenot 
praksē.
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Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 59
15. APSVĒRUMS

(15) Šī direktīva neattiecas uz laikrakstu un
žurnālu elektroniskajām versijām.

(15) Šī direktīva neattiecas uz laikrakstu,
žurnālu, periodisko un citu izdevumu vai 
grāmatu elektroniskajām versijām, ja 
vizuālais saturs ir lielā mērā nemainīgs.

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 60
16. APSVĒRUMS

(16) Termins „audiovizuāls” attiecas uz 
kustīgiem attēliem ar skaņu vai bez tās, 
tādējādi ietver mēmās filmas, bet neattiecas 
uz skaņas pārraidi vai radio.

(16) Šajā direktīvā termins „audiovizuāls” 
attiecas uz kustīgiem attēliem ar skaņu vai 
bez tās, tādējādi ietver mēmās filmas, bet 
neattiecas uz skaņas pārraidi vai radio.

Or. en

Pamatojums

Precizējums, jo termins „audiovizuāls” citos tiesību aktos ietver radio, piemēram, PTO/VVPT 
pakalpojumu klasifikācijā.

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 61
16.A APSVĒRUMS (jauns)

(16.a) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu veido raidījumi, t. i., kustīgu 
attēlu ar skaņu vai bez tās saistīta secība, 
uz ko attiecas redakcionāla atbildība un ko 
informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējs 
izplata saskaņā ar iepriekš noteiktu 
raidījumu programmu, vai kas apkopota 
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katalogā.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums precizē, kas ir audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojums.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 62
18. APSVĒRUMS

(18) Papildus reklāmai un televeikalam ir 
ieviesta plašāka audiovizuāla 
komerciālāpaziņojuma definīcija. Tajā 
ietverti kustīgi attēli ar skaņu vai bez tās, kas 
pavada audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus un ir paredzēti, lai tieši vai 
netieši veicinātu preces, pakalpojumus vai 
tēlu, vai fizisku, vai juridisku vienību, kas 
veic saimniecisko darbību, un tādēļ neietver 
sabiedrisko pakalpojumu paziņojumus un 
bezmaksas raidījumus, kuros aicina uz 
labdarību.

(18) Papildus reklāmai un televeikalam ir 
ieviesta plašāka audiovizuāla 
komerciālāpaziņojuma definīcija. Tajā 
ietverti kustīgi attēli ar skaņu vai bez tās, 
kurus pārraida kā daļu no audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumiem un kuri 
ir paredzēti, lai tieši vai netieši veicinātu 
preces, pakalpojumus vai tēlu, vai fizisku, 
vai juridisku vienību, kas veic saimniecisko 
darbību, un tādēļ neietver sabiedrisko 
pakalpojumu paziņojumus un bezmaksas 
raidījumus, kuros aicina uz labdarību.

Or. en

Pamatojums

Definīcijas sašaurināšana, to attiecinot tikai uz lineārajiem audiovizuālajiem 
komerciālpaziņojumiem, samazinās iespēju, ka to var sajaukt ar komerciālpaziņojumu 
definīcijām citos ES tiesību aktos, kā, piemēram, Elektroniskās tirdzniecības direktīvā un 
Elektroniskās komunikācijas datu aizsardzības direktīvā.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 63
19.A APSVĒRUMS (jauns)

(19.a) Lai veicinātu spēcīgu, 
konkurētspējīgu un integrētu Eiropas 
audiovizuālo nozari un visā Eiropas 
Savienībā palielinātu plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu, joprojām ir svarīgi, lai jebkurš 
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audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējs būtu tikai vienas 
dalībvalsts jurisdikcijā. Tāpēc ir jāsaglabā 
šādas jurisdikcijas noteikšanai izmantotie 
reģistrācijas kritēriji, kas izklāstīti 
Direktīvā 97/36/EK.

Or. en

Pamatojums

Lai nostiprinātu izcelsmes valsts principu un jo īpaši lai pastiprinātu pašreizējās reģistrācijas 
un jurisdikcijas definīcijas. kas līdz šim ir bijušas pietiekami efektīvas, atvieglojot Eiropas 
pārrobežu raidījumu veidošanu un apraidi.

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 64
19.A APSVĒRUMS (jauns)

(19.a) Ņemot vērā to, ka informācijas 
plurālisma ievērošana ir viens no Eiropas 
Savienības pamatprincipiem, dalībvalstis 
nedrīkst pieļaut, ka rodas dominējošs 
stāvoklis, kas varētu šo principu vājināt, un 
tām ir jāgarantē informācijas brīvība, 
pieņemot noteikumus, kas nodrošina to 
informācijas nesēju pakalpojumu 
nediskriminējošu pieejamību, kuri ir 
sabiedrības interešu jomā.

Or. fr

Pamatojums

Informācijas plurālisma ievērošana ir jāatspoguļo atbilstošos noteikumos, kā, piemēram, 
„must carry” noteikumi.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 65
20. APSVĒRUMS

(20) Tehnoloģiju attīstība, jo īpaši attiecībā 
uz ciparu satelītu programmām, nozīmē, ka 

svītrots
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ir jāpielāgo papildu kritēriji, lai 
nodrošinātu piemērotu regulējumu un 
efektīvu īstenošanu un piešķirtu 
dalībniekiem faktiskas tiesības noteikt 
audiovizuāla satura pakalpojuma saturu.

Or. es

Pamatojums

Digitālajā laikmetā patērētāju kontrole pār saturu pastāvīgi pieaug, un tādējādi pastāvīgi 
samazinās satura aizsardzības trūkums. Nav jēgas palielināt iejaukšanās pakāpi attiecībā uz 
saturu, ja plurālisms visu laiku pieaug.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Grozījums Nr. 66
21.A APSVĒRUMS (jauns)

(21.a) Termina „standarta patērētāju 
ierīces” definīcijā jāiekļauj tādu funkciju 
esamība, kas nodrošina, lai audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumi būtu 
pieejami invalīdiem un veciem cilvēkiem. 
Starp īpašībām, kam jānodrošina šāda 
pieejamība, cita starpā jābūt zīmju valodai, 
subtitriem, attēlu audio aprakstam, audio 
subtitriem un izvēlnes palīgierīcei, ar ko ir 
viegli rīkoties un ko var viegli saprast. 

Or. it

Pamatojums

Standarta patērētāju palīgierīču definīcijā vajadzētu ņemt vērā nepieciešamību nodrošināt 
informācijas nesēju pieejamību invalīdiem un veciem cilvēkiem.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 67
24. APSVĒRUMS

(24) Saskaņā ar šo direktīvu, neatkarīgi no (24) Saskaņā ar šo direktīvu, neatkarīgi no 
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izcelsmes valsts principa piemērošanas 
dalībvalstis var turpināt to pasākumu 
veikšanu, kas ierobežo televīzijas raidījumu 
veidošanas un apraides kustības brīvību, bet 
tikai saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem, 
kas uzskaitīti šīs direktīvas 2.a punktā, un 
saskaņā ar šajā direktīvā noteikto procedūru. 
Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa ir konsekventi 
uzsvērusi, ka jebkurš ierobežojums brīvi 
sniegt pakalpojumus, piemēram, jebkura 
atkāpe no Līguma pamatprincipa, ir 
jāinterpretē attiecīgi.

izcelsmes valsts principa piemērošanas 
dalībvalstis var turpināt to pasākumu 
veikšanu, kas ierobežo audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu kustības 
brīvību, bet tikai saskaņā ar konkrētiem 
nosacījumiem, kas uzskaitīti šīs direktīvas 
2.a punktā, un saskaņā ar šajā direktīvā 
noteikto procedūru. Tomēr Eiropas Kopienu 
Tiesa ir konsekventi uzsvērusi, ka jebkurš 
ierobežojums brīvi sniegt pakalpojumus, 
piemēram, jebkura atkāpe no Līguma 
pamatprincipa, ir jāinterpretē attiecīgi.

Or. en

Pamatojums

2.a pantam vajadzētu ietvert visus audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumus.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 68
25. APSVĒRUMS

(25) Komisijas paziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam „Labāks regulējums 
izaugsmei un darbavietām Eiropas 
Savienībā” uzsvērta piemērotas 
reglamentējošās pieejas rūpīgas analīzes 
nozīme, jo īpaši attiecībā uz to, vai tiesību 
akti ir lietderīgi attiecīgajā nozarē un 
problēmas risināšanā, vai arī jāņem vērā 
tādas alternatīvas kā kopregulējums vai 
pašregulējums. Kopregulējumam un 
pašregulējumam Iestāžu nolīgumā par 
tiesību aktu labāku izstrādi ir sniegtas 
saskaņotas definīcijas, kritēriji un kārtība. 
Pieredze rāda, ka kopregulēšanas un 
pašregulēšanas līdzekļiem, kas īstenoti 
saskaņā ar dalībvalstu dažādajām tiesību 
tradīcijām, var būt svarīga nozīme, 
nodrošinot augsta līmeņa patērētāju 
aizsardzību.

(25) Komisijas paziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam „Labāks regulējums 
izaugsmei un darbavietām Eiropas 
Savienībā” uzsvērta piemērotas 
reglamentējošās pieejas rūpīgas analīzes 
nozīme, jo īpaši attiecībā uz to, vai tiesību 
akti ir lietderīgi attiecīgajā nozarē un 
problēmas risināšanā, vai arī jāņem vērā 
tādas alternatīvas kā kopregulējums vai 
pašregulējums. Sabiedrības interešu mērķus 
nelineāro pakalpojumu jomā varēs īstenot 
efektīvāk, ja to darīs ar pašu pakalpojumu 
sniedzēju aktīvu atbalstu. Dalībvalstīm ir 
plaši jāizmanto pārredzamas un vispārēji 
piemērojamas kopregulējuma sistēmas 
visās šīs direktīvas jomās, kura attiecas uz 
visiem audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējiem. Pašregulējums 
var būt alternatīva metode dažu šīs 
direktīvas noteikumu īstenošanai, bet tā 
nevar aizstāt likumdevēju iestāžu 
pienākumus – kopregulējums tādējādi 
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nodrošina nepieciešamo „tiesisko saikni” 
starp pašregulējumu un valsts likumdevēju. 
Valstis ievēro valsts tiesiskā regulējuma 
īpašās iezīmes informācijas nesēju jomā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāveicina kopregulējuma režīmi jomās, ko saskaņo šī direktīva. Ja tās to izdarīs, 
galvenās ieinteresētās personas lielā mērā pieņems minētos režīmus un parūpēsies par 
efektīvu to ievērošanas nodrošināšanu. Ja dalībvalstis šīs direktīvas mērķu sasniegšanu uztic 
pašregulējuma struktūrām, šī uzdevuma uzticēšanas mehānismam ir jābūt pietiekami 
skaidram.

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 69
25. APSVĒRUMS

(25) Komisijas paziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam „Labāks regulējums 
izaugsmei un darbavietām Eiropas 
Savienībā” uzsvērta piemērotas 
reglamentējošās pieejas rūpīgas analīzes 
nozīme, jo īpaši attiecībā uz to, vai tiesību
akti ir lietderīgi attiecīgajā nozarē un 
problēmas risināšanā, vai arī jāņem vērā 
tādas alternatīvas kā kopregulējums vai 
pašregulējums. Kopregulējumam un 
pašregulējumam Iestāžu nolīgumā par 
tiesību aktu labāku izstrādi ir sniegtas 
saskaņotas definīcijas, kritēriji un kārtība. 
Pieredze rāda, ka kopregulēšanas un 
pašregulēšanas līdzekļiem, kas īstenoti 
saskaņā ar dalībvalstu dažādajām tiesību 
tradīcijām, var būt svarīga nozīme, 
nodrošinot augsta līmeņa patērētāju 
aizsardzību.

(25) Komisijas paziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam „Labāks regulējums 
izaugsmei un darbavietām Eiropas 
Savienībā” uzsvērta piemērotas 
reglamentējošās pieejas rūpīgas analīzes 
nozīme, jo īpaši attiecībā uz to, vai tiesību 
akti ir lietderīgi attiecīgajā nozarē un 
problēmas risināšanā, vai arī jāņem vērā 
tādas alternatīvas kā kopregulējums vai 
pašregulējums. Kopregulējumam un 
pašregulējumam Iestāžu nolīgumā par 
tiesību aktu labāku izstrādi ir sniegtas 
saskaņotas definīcijas, kritēriji un kārtība. 
Pieredze rāda, ka kopregulēšanas un 
pašregulēšanas līdzekļiem, kas īstenoti 
saskaņā ar dalībvalstu dažādajām tiesību 
tradīcijām, var būt svarīga nozīme, 
nodrošinot augsta līmeņa patērētāju 
aizsardzību.

Pasākumi ar mērķi īstenot sabiedrības 
interešu mērķus jauno audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu nozarē 
būs efektīvāki, ja tos veiks ar pašu 
pakalpojumu sniedzēju aktīvu atbalstu.
Tāpēc dalībvalstīm ir vairāk jāizmanto 
pārredzami un plaši piemērojami 
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kopregulējuma mehānismi, jo īpaši 
nelineārajiem pakalpojumiem.
Šīs direktīvas īstenošanai ir jāizmanto 
kopregulējuma un pašregulējuma 
instrumenti saskaņā ar šo direktīvu un 
atbilstoši dalībvalstu tiesiskajām tradīcijām. 

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums precizē papildināmību starp regulējumu, kas izriet no šīs direktīvas un ko 
piemēro dalībvalstīs, no vienas puses, un kopīgu regulējumu un pašregulējumu, no otras.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 70
25. APSVĒRUMS

(25) Komisijas paziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam „Labāks regulējums 
izaugsmei un darbavietām Eiropas 
Savienībā” uzsvērta piemērotas 
reglamentējošās pieejas rūpīgas analīzes 
nozīme, jo īpaši attiecībā uz to, vai tiesību 
akti ir lietderīgi attiecīgajā nozarē un 
problēmas risināšanā, vai arī jāņem vērā 
tādas alternatīvas kā kopregulējums vai 
pašregulējums. Kopregulējumam un 
pašregulējumam Iestāžu nolīgumā par 
tiesību aktu labāku izstrādi ir sniegtas 
saskaņotas definīcijas, kritēriji un kārtība.
Pieredze rāda, ka kopregulēšanas un 
pašregulēšanas līdzekļiem, kas īstenoti 
saskaņā ar dalībvalstu dažādajām tiesību 
tradīcijām, var būt svarīga nozīme, 
nodrošinot augsta līmeņa patērētāju 
aizsardzību.

Pieredze rāda, ka kopregulēšanas un 
pašregulēšanas līdzekļiem, kas īstenoti 
saskaņā ar dalībvalstu dažādajām tiesību 
tradīcijām, var būt svarīga nozīme, 
nodrošinot augsta līmeņa audiences un 
patērētāju aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Šajā apsvērumā minētie dokumenti, konkrētāk, Iestāžu nolīgums par tiesību aktu labāku 
izstrādi, nosaka, ka:
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„Komisija nodrošinās, lai kopregulējumu vai pašregulējumu nevarētu izmantot tad, kad 
jautājums skar pamattiesības vai svarīgu politisko izvēli, vai situācijās, kad noteikumi ir 
vienādā veidā jāpiemēro visās dalībvalstīs.” 
Tas, ka tiek skaidri minēts Iestāžu nolīgums, var radīt neskaidrību attiecībā uz kopregulējuma 
piemērošanu direktīvas ietvertajās jomās, starp kurām, iespējams, ir „svarīga politiskā 
izvēle” vai pamattiesības, kā, piemēram, cilvēka cieņas aizsardzība (sk. 30. apsvērumu, kas 
attaisno saskaņošanu ar direktīvu, jo tā attiecas uz svarīgiem vispārēju interešu mērķiem).

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 71
25. APSVĒRUMS

(25) Komisijas paziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam „Labāks regulējums 
izaugsmei un darbavietām Eiropas 
Savienībā” uzsvērta piemērotas 
reglamentējošās pieejas rūpīgas analīzes 
nozīme, jo īpaši attiecībā uz to, vai tiesību 
akti ir lietderīgi attiecīgajā nozarē un 
problēmas risināšanā, vai arī jāņem vērā 
tādas alternatīvas kā kopregulējums vai 
pašregulējums. Kopregulējumam un 
pašregulējumam Iestāžu nolīgumā par 
tiesību aktu labāku izstrādi ir sniegtas 
saskaņotas definīcijas, kritēriji un kārtība.
Pieredze rāda, ka kopregulēšanas un 
pašregulēšanas līdzekļiem, kas īstenoti 
saskaņā ar dalībvalstu dažādajām tiesību 
tradīcijām, var būt svarīga nozīme, 
nodrošinot augsta līmeņa patērētāju 
aizsardzību.

Pieredze ir parādījusi, ka kopregulēšanas un 
pašregulēšanas līdzekļiem, kas īstenoti 
saskaņā ar dalībvalstu dažādajām tiesību 
tradīcijām, var būt svarīga nozīme, 
nodrošinot augsta līmeņa audiences un 
patērētāju aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Iestāžu nolīgumā par tiesību aktu labāku izstrādi sniegtā kopregulējuma definīcija paredz 
tikai vienu veidu, kādā izveidot pašregulējuma vai kopregulējuma sistēmu, un neatbilst 
vairākiem pastāvošiem pašregulējuma un kopregulējuma modeļiem Eiropas valstīs.  Tā kā 
kopregulējums un pašregulējums ir bijis sekmīgs, nebūtu lietderīgi ieviest ierobežojošu 
definīciju.
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Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 72
25.A APSVĒRUMS (jauns)

(25.a) Sabiedrības interešu mērķus 
nelineāro pakalpojumu jomā varēs īstenot 
efektīvāk, ja to darīs ar pašu pakalpojumu 
sniedzēju aktīvu atbalstu. Dalībvalstīm ir 
plaši jāizmanto pārredzamas un vispārēji 
piemērojamas pašregulējuma un 
kopregulējuma sistēmas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 73
26. APSVĒRUMS

(26) Izklaides tiesības attiecībā uz sabiedrību 
interesējošiem pasākumiem 
raidorganizācijas var iegūt izņēmuma kārtā.
Tomēr ir svarīgi veicināt plurālismu ar ziņu 
raidījumu un programmu dažādību visā
Eiropas Savienībā un ievērot principus, kas 
atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
11. pantā.

(26) Izklaides tiesības attiecībā uz sabiedrību 
interesējošiem pasākumiem 
raidorganizācijas var iegūt izņēmuma kārtā.
Tomēr ir svarīgi veicināt plurālismu ar ziņu 
raidījumu un programmu dažādību visā
Eiropas Savienībā un ievērot principus, kas 
atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
11. pantā. Šim nolūkam, ja dalībvalstīm ir 
atļauts sagatavot to sabiedrību īpaši 
interesējošo pasākumu sarakstus, kurus 
nedrīkst pārraidīt izņēmuma kārtā, pašām 
atsevišķajām dalībvalstīm ir jālemj par to, 
vai šādu sarakstu sagatavot, kurus 
pasākumus tās uzskata par sabiedrību īpaši 
interesējošiem, kā definē terminu 
„ievērojama sabiedrības daļa” un kāda 
veida ziņu pārraidēm jābūt pieejamām.

Or. de

Pamatojums

Tam, kādus pasākumus tās uzskata par sabiedrību īpaši interesējošiem, kā definē ievērojamu 
sabiedrības daļu un kāda veidā ziņu pārraidēm jābūt pieejamām, ir jāpaliek dalībvalstu ziņā. 
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Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 74
26. APSVĒRUMS

(26) Izklaides tiesības attiecībā uz sabiedrību 
interesējošiem pasākumiem 
raidorganizācijas var iegūt izņēmuma kārtā.
Tomēr ir svarīgi veicināt plurālismu ar ziņu 
raidījumu un programmu dažādību visā
Eiropas Savienībā un ievērot principus, kas 
atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
11. pantā.

(26) Izklaides tiesības attiecībā uz sabiedrību 
interesējošiem pasākumiem 
raidorganizācijas var iegūt izņēmuma kārtā.
Tomēr ir svarīgi veicināt plurālismu ar ziņu 
raidījumu un programmu dažādību visā
Eiropas Savienībā un ievērot principus, kas 
atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
11. pantā, lai lietotājiem saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem būtu 
nodrošināta katras dalībvalsts vissvarīgāko 
notikumu brīvpieejas uztveršana.
Brīvpieejas uztveršana ir nodrošināta tad, 
kad vairāk nekā 95 % lietotāju katrā 
dalībvalstī spēj skaidri un tieši uztvert 
attiecīgo signālu un viņiem nav savās 
mājās jāuzstāda nekādas ierīces vai 
jāmaina esošā infrastruktūra ēkā, kurā viņi 
dzīvo.

Or. es

Pamatojums

Jēdziens „brīvpieejas uztveršana” nozīmē divu nosacījumu izpildi: pakalpojumam jābūt 
bezmaksas (nav jāmaksā par piekļuvi) un to izmantot jāspēj ikvienam iedzīvotājam (pēc 
iespējas tuvāk 100 %).

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 75
27. APSVĒRUMS

(27) Tādējādi, lai garantētu pamatbrīvību 
saņemt informāciju un nodrošināt, ka pilnīgi 
un pienācīgi tiek aizsargātas skatītāju 
intereses Eiropas Savienībā, tiem, kas 
izmanto ekskluzīvas tiesības attiecībā uz 
sabiedrību interesējošiem pasākumiem, 
jāpiešķir citām raidorganizācijām un 
starpniekiem, ja tie darbojas raidorganizāciju 
vārdā, tiesības izmantot īsus izvilkumus 
vispārīgos ziņu raidījumos ar godīgiem, 

(27) Tādējādi, lai garantētu pamatbrīvību 
saņemt informāciju un nodrošināt, ka pilnīgi 
un pienācīgi tiek aizsargātas skatītāju 
intereses Eiropas Savienībā, tiem, kas 
izmanto ekskluzīvas tiesības attiecībā uz 
sabiedrību interesējošiem pasākumiem, 
jāpiešķir citām raidorganizācijām un 
starpniekiem, kā, piemēram, ziņu 
aģentūrām, ja tie darbojas tieši akreditētu 
raidorganizāciju vārdā, tiesības izmantot īsus 
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saprātīgiem un nediskriminējošiem 
nosacījumiem, ņemot vērā ekskluzīvās 
tiesības. Šādi nosacījumi ir jāpaziņo 
savlaicīgi pirms sabiedrību interesējošā
pasākuma, lai dotu pārējiem pietiekami 
daudz laika izmantot šādas tiesības.
Vispārīga prasība ir, lai šādi īsi ziņu 
izvilkumi nepārsniedz 90 sekundes.

izvilkumus vispārīgos ziņu raidījumos ar 
godīgiem, saprātīgiem un 
nediskriminējošiem nosacījumiem, ņemot 
vērā ekskluzīvās tiesības. Šādi nosacījumi ir 
jāpaziņo savlaicīgi pirms sabiedrību 
interesējošā pasākuma, lai dotu pārējiem 
pietiekami daudz laika izmantot šādas 
tiesības. Vispārīga prasība ir, lai šādi īsi ziņu 
izvilkumi nepārsniedz 90 sekundes, lai tos 
nepārraida pirms pasākuma beigām, lai tos 
nedemonstrē vēlāk nekā 36 stundas pēc 
pasākuma, lai tos neizmanto sabiedriska 
arhīva izveidei, lai nenoņem logotipu vai 
citu uzņemošās raidorganizācijas 
identifikācijas zīmi. Īsus ziņu izvilkumus 
nedrīkst izmantot nelineāros pakalpojumos. 
Ja cita raidorganizācija tajā pašā 
dalībvalstī ir ieguvusi ekskluzīvas tiesības 
uz attiecīgo raidījumu, pieeja jāsaņem no 
šīs raidorganizācijas. Šādā veidā 
dalībvalstis veicina sava nodoma 
īstenošanu, ko tās deklarējušas 9. pantā 
Eiropas Padomes Konvencijā par televīziju 
bez robežām.

Or. en

Pamatojums

Tiesības uz īsām ziņu pārraidēm ir nepieciešamas, lai aizsargātu iedzīvotāju tiesības brīvi 
saņemt informāciju. Komisijas priekšlikums attiecībā uz īsām ziņu pārraidēm nav pietiekams, 
jo tas neizveidotu Eiropas tiesības uz īsām ziņu pārraidēm kā tādas. Tomēr šādas tiesības 
būtu ļoti noderīgas, jo īpaši mazākiem televīzijas pakalpojumu sniedzējiem mazākās 
dalībvalstīs. Viseiropas īsu ziņu pārraižu tiesību izveide ļautu risināt tirgus neveiksmes, kad 
raidorganizācijām neizdodas iegūt televīzijas īsu ziņu raidījumu materiālu par ievērojamiem 
sabiedriskiem notikumiem, kas risinās citā dalībvalstī, lai tos iekļautu savos vispārējos ziņu 
raidījumos. Tā kā ir svarīgi, lai šīs tiesības nekaitētu ieguldījumiem, iegādājoties ekskluzīvas 
tiesības, ierosinātie papildinājumi Komisijas priekšlikuma 27. apsvērumam tādējādi 
precizētu, ka materiālu, kas iegūts saskaņā ar īso ziņu pārraižu tiesībām, vispārējos ziņu 
raidījumos lineārajos audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumos (kā definēts 1. pantā) 
nevar izmantot saskaņā ar stingri ierobežotiem nosacījumiem. Priekšlikums precizē, ka 
tiesības pārraidīt īsus ziņu raidījumus ir jāievieš visā ES un ka papildus TV 
raidorganizācijām tādiem starpniekiem kā ziņu aģentūrām ir jābūt tiesībām pārraidīt īsus 
izvilkumus, ja tās strādā tieši raidorganizāciju vārdā; tas arī precizē, pie kādiem konkrētiem 
nosacījumiem tam jānotiek.
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Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 76
27. APSVĒRUMS

(27) Tādējādi, lai garantētu pamatbrīvību 
saņemt informāciju un nodrošināt, ka pilnīgi 
un pienācīgi tiek aizsargātas skatītāju 
intereses Eiropas Savienībā, tiem, kas 
izmanto ekskluzīvas tiesības attiecībā uz 
sabiedrību interesējošiem pasākumiem, 
jāpiešķir citām raidorganizācijām un 
starpniekiem, ja tie darbojas 
raidorganizāciju vārdā, tiesības izmantot īsus 
izvilkumus vispārīgos ziņu raidījumos ar 
godīgiem, saprātīgiem un 
nediskriminējošiem nosacījumiem, ņemot 
vērā ekskluzīvās tiesības. Šādi nosacījumi ir 
jāpaziņo savlaicīgi pirms sabiedrību 
interesējošā pasākuma, lai dotu pārējiem 
pietiekami daudz laika izmantot šādas 
tiesības. Vispārīga prasība ir, lai šādi īsi ziņu 
izvilkumi nepārsniedz 90 sekundes.

(27) Tādējādi, lai garantētu pamatbrīvību 
saņemt informāciju un nodrošināt, ka pilnīgi 
un pienācīgi tiek aizsargātas skatītāju 
intereses Eiropas Savienībā, tiem, kas 
izmanto ekskluzīvas tiesības attiecībā uz 
sabiedrību interesējošiem pasākumiem, 
saņemot saprātīgu izmaksu kompensāciju, 
jāpiešķir citām raidorganizācijām un ziņu 
aģentūrām, ja tās darbojas raidorganizāciju 
vārdā, tiesības izmantot īsus izvilkumus tikai 
vispārīgos ziņu raidījumos ar godīgiem, 
saprātīgiem un nediskriminējošiem 
nosacījumiem, ņemot vērā ekskluzīvās 
tiesības. Šādi nosacījumi ir jāpaziņo 
savlaicīgi pirms sabiedrību interesējošā
pasākuma, lai dotu pārējiem pietiekami 
daudz laika izmantot šādas tiesības.
Vispārīga prasība ir, lai šādi īsi ziņu 
izvilkumi:
- nepārsniedz 90 sekundes,
- netiek demonstrēti vēlāk nekā 36 stundas 
pēc pasākuma,
- netiek izmantoti sabiedriska arhīva 
izveidei,
- nenoņem logotipu vai citu uzņemošās 
raidorganizācijas identifikācijas zīmi, 
- netiek izmantoti jaunu nelineāru 
pakalpojumu izveidei.

Or. en

Pamatojums

Viseiropas īsu ziņu pārraižu tiesību izveide ļautu risināt tirgus neveiksmes, kad 
raidorganizācijām neizdodas iegūt televīzijas īsu ziņu raidījumu materiālu par ievērojamiem 
sabiedriskiem notikumiem, kas risinās citā dalībvalstī, lai tos iekļautu savos vispārējos ziņu 
raidījumos. Tā kā ir svarīgi, lai šīs tiesības nekaitētu ieguldījumiem, iegādājoties ekskluzīvas 
tiesības, ierosinātie papildinājumi Komisijas priekšlikuma 27. apsvērumam tādējādi 
precizētu, ka materiālu, kas iegūts saskaņā ar īso ziņu pārraižu tiesībām, vispārējos ziņu 
raidījumos lineārajos audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumos (kā definēts 1. pantā) 
nevar izmantot stingri ierobežotos apstākļos. Ierosinātie ierobežojumi, atbildot uz Eiropas 
sporta un citu organizāciju bažām, novērstu to, ka materiāls, kas iegūts saskaņā ar īsu ziņu 
pārraižu tiesībām, tiktu „pārsaiņots” izmantošanai izklaidējošos pakalpojumos pēc 
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pieprasījuma. Tas turklāt nodrošinātu, ka tie segtas visas papildu izmaksas, kas saistītas ar 
attiecīgā materiāla pieejamības nodrošināšanu. Šīs grozījums cita starpā izmanto Vācijas 
pavalstu pārraides nolīguma principus.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 77
27. APSVĒRUMS

(27) Tādējādi, lai garantētu pamatbrīvību 
saņemt informāciju un nodrošināt, ka pilnīgi 
un pienācīgi tiek aizsargātas skatītāju 
intereses Eiropas Savienībā, tiem, kas 
izmanto ekskluzīvas tiesības attiecībā uz 
sabiedrību interesējošiem pasākumiem, 
jāpiešķir citām raidorganizācijām un 
starpniekiem, ja tie darbojas 
raidorganizāciju vārdā, tiesības izmantot 
īsus izvilkumus vispārīgos ziņu raidījumos 
ar godīgiem, saprātīgiem un 
nediskriminējošiem nosacījumiem, ņemot 
vērā ekskluzīvās tiesības. Šādi nosacījumi ir 
jāpaziņo savlaicīgi pirms sabiedrību 
interesējošā pasākuma, lai dotu pārējiem 
pietiekami daudz laika izmantot šādas 
tiesības. Vispārīga prasība ir, lai šādi īsi ziņu 
izvilkumi nepārsniedz 90 sekundes.

(27) Tādējādi, lai garantētu pamatbrīvību 
saņemt informāciju un nodrošināt, ka pilnīgi 
un pienācīgi tiek aizsargātas skatītāju 
intereses Eiropas Savienībā, dalībvalstīs 
reģistrētām raidorganizācijām jābūt 
tiesībām izmantot īsus izvilkumus vispārīgos 
ziņu raidījumos. Īsu izvilkumu pieejamība 
jāpiešķir ar godīgiem, saprātīgiem un 
nediskriminējošiem nosacījumiem un pret 
saprātīgu atlīdzību, ņemot vērā ekskluzīvās 
tiesības. Šādi nosacījumi ir jāpaziņo 
savlaicīgi pirms sabiedrību interesējošā
pasākuma, lai dotu pārējiem pietiekami 
daudz laika izmantot šādas tiesības.
Vispārīga prasība ir, lai šādi īsi ziņu 
izvilkumi nepārsniedz 90 sekundes.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 1. panta 6. punkta (3.b panta 1. punkts) grozījumam.

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 78
27. APSVĒRUMS

(27) Tādējādi, lai garantētu pamatbrīvību 
saņemt informāciju un nodrošināt, ka pilnīgi 
un pienācīgi tiek aizsargātas skatītāju 
intereses Eiropas Savienībā, tiem, kas 
izmanto ekskluzīvas tiesības attiecībā uz 
sabiedrību interesējošiem pasākumiem, 

(27) Tādējādi, lai garantētu pamatbrīvību 
saņemt informāciju un nodrošināt, ka pilnīgi 
un pienācīgi tiek aizsargātas skatītāju 
intereses Eiropas Savienībā, tiem, kas 
izmanto ekskluzīvas tiesības attiecībā uz 
sabiedrību interesējošiem pasākumiem, 
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jāpiešķir citām raidorganizācijām un 
starpniekiem, ja tie darbojas 
raidorganizāciju vārdā, tiesības izmantot īsus 
izvilkumus vispārīgos ziņu raidījumos ar 
godīgiem, saprātīgiem un 
nediskriminējošiem nosacījumiem, ņemot 
vērā ekskluzīvās tiesības. Šādi nosacījumi ir 
jāpaziņo savlaicīgi pirms sabiedrību 
interesējošā pasākuma, lai dotu pārējiem 
pietiekami daudz laika izmantot šādas 
tiesības. Vispārīga prasība ir, lai šādi īsi ziņu 
izvilkumi nepārsniedz 90 sekundes.

jāpiešķir citām raidorganizācijām un ziņu 
aģentūrām, ja tās darbojas raidorganizāciju 
vārdā, tiesības izmantot īsus izvilkumus 
vispārīgos ziņu raidījumos ar godīgiem, 
saprātīgiem un nediskriminējošiem 
nosacījumiem, ņemot vērā ekskluzīvās 
tiesības. Šādi nosacījumi ir jāpaziņo 
savlaicīgi pirms sabiedrību interesējošā
pasākuma, lai dotu pārējiem pietiekami 
daudz laika izmantot šādas tiesības.
Vispārīga prasība ir, lai šādi īsi ziņu 
izvilkumi nepārsniedz 90 sekundes.

Or. fr

Pamatojums

Labāk minēt ziņu aģentūras, nevis jēdzienu „starpnieki”, kas ir pārāk neskaidrs un neliek 
domāt par profesionālām garantijām.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 79
27. APSVĒRUMS

(27) Tādējādi, lai garantētu pamatbrīvību 
saņemt informāciju un nodrošināt, ka pilnīgi 
un pienācīgi tiek aizsargātas skatītāju 
intereses Eiropas Savienībā, tiem, kas 
izmanto ekskluzīvas tiesības attiecībā uz 
sabiedrību interesējošiem pasākumiem, 
jāpiešķir citām raidorganizācijām un 
starpniekiem, ja tie darbojas raidorganizāciju 
vārdā, tiesības izmantot īsus izvilkumus 
vispārīgos ziņu raidījumos ar godīgiem, 
saprātīgiem un nediskriminējošiem 
nosacījumiem, ņemot vērā ekskluzīvās 
tiesības. Šādi nosacījumi ir jāpaziņo 
savlaicīgi pirms sabiedrību interesējošā
pasākuma, lai dotu pārējiem pietiekami 
daudz laika izmantot šādas tiesības.
Vispārīga prasība ir, lai šādi īsi ziņu 
izvilkumi nepārsniedz 90 sekundes.

(27) Tādējādi, lai garantētu pamatbrīvību 
saņemt informāciju un nodrošināt, ka pilnīgi 
un pienācīgi tiek aizsargātas skatītāju 
intereses Eiropas Savienībā, tiem, kas 
izmanto ekskluzīvas tiesības attiecībā uz 
sabiedrību interesējošiem pasākumiem, 
jāpiešķir citām raidorganizācijām un 
starpniekiem, ja tie darbojas raidorganizāciju 
vārdā, tiesības izmantot īsus izvilkumus 
vispārīgos ziņu raidījumos pret taisnīgu 
atlīdzību un ar nediskriminējošiem 
nosacījumiem, ņemot vērā ekskluzīvās 
tiesības. Šādi nosacījumi ir jāpaziņo 
savlaicīgi pirms sabiedrību interesējošā
pasākuma, lai dotu pārējiem pietiekami 
daudz laika izmantot šādas tiesības.
Vispārīga prasība ir, lai šādi īsi ziņu 
izvilkumi nepārsniedz 90 sekundes.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 80
27.A APSVĒRUMS (jauns)

(27.a) Tiesības saņemt informāciju ar šajā 
direktīvā paredzētajiem pasākumiem tiek 
nostiprinātas tikai daļēji, un tie ir jāuzskata 
par pirmajiem soļiem ceļā uz tādu pieeju, 
kas arvien sistemātiskāk izskatīs veidus un 
līdzekļus, lai paplašinātu sabiedrības 
tiesības piekļūt informācijai un saturam, 
kas ir uzskatu un zināšanu kopējs 
mantojums.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 81
28. APSVĒRUMS

(28) Nelineārie pakalpojumi atšķiras no 
lineārajiem pakalpojumiem ar to, kādas ir 
lietotāja izvēles un kontroles iespējas un kā
šie pakalpojumi ietekmē sabiedrību. Ar to ir 
attaisnojama mazāk stingra regulējuma 
piemērošana nelineāriem pakalpojumiem, 
uz kuriem attiecas tikai 3.c līdz 3.h panta 
pamatnoteikumi.

(28) Nelineārie pakalpojumi atšķiras no 
lineārajiem pakalpojumiem ar to, kādas ir 
lietotāja izvēles un kontroles iespējas un kā
šie pakalpojumi ietekmē sabiedrību, kā arī 
ar mehānismiem, kas ir vispiemērotākie 
sabiedriskās kārtības mērķu sasniegšanai.
Šādu pakalpojumu tirgus ir agrā attīstības 
stadijā, un tā turpmāko attīstību nevar 
pietiekami ticami paredzēt.  Tāpēc ir 
atbilstoši, ka uz nelineārajiem 
pakalpojumiem kā „informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem” turpina 
attiekties Elektroniskās tirdzniecības 
direktīva un ka tiek veicināta pašregulācija, 
lai sasniegtu tādus sabiedriskās kārtības 
mērķus kā patērētāju, nepilngadīgo un 
mazāk aizsargātu minoritāšu aizsardzība.

Or. en

Pamatojums

Nelineāros pakalpojumus jau regulē Elektroniskās tirdzniecības direktīva. Vēl viens tiesiskā 
regulējuma slānis šai pavisam jaunajai nozarei būtu kaitīgs un lieks, jo pašlaik sekmīgi 
darbojas vispārējais tiesiskais regulējums un pašregulējums, piemēram, attiecībā uz 
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nepilngadīgo aizsardzību un naida kurināšanas nepieļaušanu.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Grozījums Nr. 82
28. APSVĒRUMS

(28) Nelineārie pakalpojumi atšķiras no 
lineārajiem pakalpojumiem ar to, kādas ir 
lietotāja izvēles un kontroles iespējas un kā
šie pakalpojumi ietekmē sabiedrību. Ar to ir 
attaisnojama mazāk stingra regulējuma 
piemērošana nelineāriem pakalpojumiem, 
uz kuriem attiecas tikai 3.c līdz 3.h panta 
pamatnoteikumi.

(28) Nelineārie pakalpojumi atšķiras no 
lineārajiem pakalpojumiem ar lietotāja 
izvēles pakāpi. Ar to dažos gadījumos var 
attaisnot mazāk stingra regulējuma 
piemērošanu nelineāriem pakalpojumiem, 
kuriem tomēr jāatbilst 3.c līdz 3.h panta 
pamatnoteikumiem.

Or. it

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 83
30. APSVĒRUMS

(30) Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
minētajā direktīvā paredzētie pasākumi ir 
stingri ierobežoti uz minimālo, kas 
nepieciešams, lai sasniegtu iekšējā tirgus 
pareizas darbības mērķi. Ja ir nepieciešama 
rīcība Kopienas mērogā un lai nodrošinātu 
jomu, kura patiešām ir bez iekšējām 
robežām attiecībā uz audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumiem, ar šo 
direktīvu ir jānodrošina augsts aizsardzības 
līmenis attiecībā uz mērķiem vispārējās 
interesēs, jo īpaši saistībā ar nepilngadīgo un 
cilvēka cieņas aizsardzību.

(30) Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
minētajā direktīvā paredzētie pasākumi ir 
stingri ierobežoti uz minimālo, kas 
nepieciešams, lai sasniegtu iekšējā tirgus 
pareizas darbības mērķi. Ja ir nepieciešama 
rīcība Kopienas mērogā un lai nodrošinātu 
jomu, kura patiešām ir bez iekšējām 
robežām attiecībā uz audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumiem, ar šo 
direktīvu ir jānodrošina augsts aizsardzības 
līmenis attiecībā uz mērķiem vispārējās 
interesēs, jo īpaši saistībā ar nepilngadīgo, 
personu ar spēju traucējumiem, jo īpaši to, 
kuriem ir redzes un dzirdes traucējumi, un 
cilvēka cieņas aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā arī personu ar spēju traucējumiem un/vai vecu cilvēku tiesības.
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Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 84
31. APSVĒRUMS

(31) Likumdevēji, nozare un vecāki turpina 
uztraukties par audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumu kaitīgo saturu un 
pasniegšanas veidu. Būs arī jaunas 
problēmas, jo īpaši saistībā ar jaunām 
programmām un jauniem produktiem. Tādēļ
ir jāievieš noteikumi, lai aizsargātu 
nepilngadīgo fizisko, garīgo un morālo
attīstību, kā arī cilvēka cieņu visos 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumos un audiovizuālos 
komerciālajos paziņojumos.

(31) Likumdevēji, nozare un vecāki turpina 
uztraukties par audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumu kaitīgo saturu un 
pasniegšanas veidu. Būs arī jaunas 
problēmas, jo īpaši saistībā ar jaunām 
programmām un jauniem produktiem. Tādēļ
ir jāaizsargā nepilngadīgo fiziskā, garīgā un 
morālā attīstība, kā arī cilvēka cieņa visos 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumos un audiovizuālos 
komerciālajos paziņojumos. Eiropas 
Savienības vai valstu noteikumi šādas 
aizsardzības vajadzīgā līmeņa sasniegšanai 
būs pieļaujami tikai tad, ja nebūs pieejama 
parastā tiesiskā aizsardzība, un tie nevar 
novērst izcelsmes valsts principa vispārējo 
piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Pret šāda veida ļaunprātīgu izmantošanu ir jāaizsargā vispārējām tiesību normām. Ja tas tā 
nav, valsts pārvaldes iestādēm jābūt iespējai rīkoties. Tomēr izcelsmes valsts principam 
vienmēr jābūt galvenajam. 

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 85
32. APSVĒRUMS

(32) Nepilngadīgo un cilvēku cieņas 
aizsardzībai veiktie pasākumi ir rūpīgi 
jāsaskaņo ar vārda brīvības pamattiesībām, 
kas noteiktas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Šo pasākumu mērķis 
tādējādi ir nodrošināt atbilstīgu nepilngadīgo 
aizsardzības līmeni, jo īpaši attiecībā uz 
nelineāriem pakalpojumiem, bet ne attiecībā
uz pieaugušo satura raidījumu kā tādu 

(32) Nepilngadīgo un cilvēku cieņas 
aizsardzībai veiktie pasākumi ir rūpīgi 
jāsaskaņo ar vārda brīvības pamattiesībām, 
kas noteiktas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Šo pasākumu mērķis 
tādējādi ir nodrošināt atbilstīgu nepilngadīgo 
aizsardzības līmeni, jo īpaši attiecībā uz 
lineāriem pakalpojumiem, bet ne attiecībā
uz pieaugušo satura raidījumu kā tādu 
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aizliegumu. aizliegumu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai ir jāregulē lineārie, nevis nelineārie pakalpojumi.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 86
33.A APSVĒRUMS (jauns)

(33.a) Lai sasniegtu pietiekamu 
nepilngadīgo aizsardzības līmeni, valsts 
pārvaldes iestādēm ir jānosaka laika 
periodi bērniem un jādefinē bērniem 
paredzētie raidījumi.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šīs direktīvas vajadzībām nav visas ES mēroga „bērnu” un „bērnu raidījumu” 
definīcijas, ir nepieciešams, lai valsts pārvaldes iestādes skaidri noteiktu laika periodus, 
kuros jāpiemēro augstāka līmeņa aizsardzības noteikumi.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 87
35. APSVĒRUMS

(35) Iespējams, ka nelineāro audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumi daļēji 
aizstās lineāros pakalpojumus. Attiecīgi, ja 
iespējams, tiem jāveicina Eiropas darbu 
izgatavošana un izplatīšana, tādējādi aktīvi 
veicinot kultūras daudzveidību. Būs svarīgi 
regulāri pārbaudīt, kā audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumos piemēro 
noteikumus attiecībā uz Eiropas darbu 
veicināšanu. Turklāt saskaņā ar 3.f panta 
3. punktā minētajiem ziņojumiem 
dalībvalstīm īpaši jāņem vērā šādu 
pakalpojumu sniedzēju finansiālais 

svītrots
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ieguldījums Eiropas darbu izgatavošanā un 
tiesību iegūšanā, Eiropas darbu daļa 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu katalogā, kā arī tas, kā
lietotāji faktiski izmanto šādu pakalpojumu 
sniedzēju piedāvātos Eiropas darbus.

Or. en

Pamatojums

Šis apsvērums ir jāsvītro tāpēc, ka tas nelineārajiem pakalpojumiem uzliek pārāk lielu nastu. 
Nelineārie pakalpojumi patiesībā ir ļoti piemēroti Eiropas darbu plašas izplatīšanas 
nodrošināšanai. Bez limitēta apjoma ierobežojumiem vai augstām ieejas barjerām un ar 
algoritmiskas un sociālas meklēšanas papildu iespējām nelineārie pakalpojumi spēj sniegt 
bagātu kultūras un valodisko saturu, ja vien nav nevajadzīgu atbilstības nodrošināšanas 
izmaksu.  Tāpēc nelineārie pakalpojumi var nodrošināt kultūras sekmēšanu, plašsaziņas 
līdzekļu plurālismu un plašas, globālas audiences Eiropas saturam bez vajadzības noteikt 
kvotas.  Dalībvalstis vēlēsies turpināt kultūras darbu izgatavošanu, bet to var tikpat efektīvi 
panākt ar valstu un ES atbalsta mehānismiem, kas nekropļo tirgu.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 88
35. APSVĒRUMS

(35) Iespējams, ka nelineāro audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumi daļēji 
aizstās lineāros pakalpojumus. Attiecīgi, ja 
iespējams, tiem jāveicina Eiropas darbu 
izgatavošana un izplatīšana, tādējādi aktīvi 
veicinot kultūras daudzveidību. Būs svarīgi 
regulāri pārbaudīt, kā audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumos piemēro 
noteikumus attiecībā uz Eiropas darbu 
veicināšanu. Turklāt saskaņā ar 3.f panta 
3. punktā minētajiem ziņojumiem 
dalībvalstīm īpaši jāņem vērā šādu 
pakalpojumu sniedzēju finansiālais 
ieguldījums Eiropas darbu izgatavošanā un 
tiesību iegūšanā, Eiropas darbu daļa 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu katalogā, kā arī tas, kā
lietotāji faktiski izmanto šādu pakalpojumu 
sniedzēju piedāvātos Eiropas darbus.

(35) Būs svarīgi regulāri pārbaudīt, kā
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumos piemēro noteikumus attiecībā
uz Eiropas darbu veicināšanu.



AM\622816LV.doc PE 376.424v01-00 40/88 AM\

LV

Or. en

Pamatojums

Nelineārajiem pakalpojumiem vajadzētu palikt ārpus šīs direktīvas darbības jomas. Turklāt ir 
par agru šiem pavisam jaunajiem pakalpojumiem noteikt kvotas, un tas var kavēt to 
specializāciju. 

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 89
35. APSVĒRUMS

(35) Iespējams, ka nelineāro audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumi daļēji 
aizstās lineāros pakalpojumus. Attiecīgi, ja 
iespējams, tiem jāveicina Eiropas darbu 
izgatavošana un izplatīšana, tādējādi aktīvi 
veicinot kultūras daudzveidību. Būs svarīgi 
regulāri pārbaudīt, kā audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumos piemēro 
noteikumus attiecībā uz Eiropas darbu 
veicināšanu. Turklāt saskaņā ar 3.f panta 
3. punktā minētajiem ziņojumiem 
dalībvalstīm īpaši jāņem vērā šādu 
pakalpojumu sniedzēju finansiālais 
ieguldījums Eiropas darbu izgatavošanā un 
tiesību iegūšanā, Eiropas darbu daļa 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu katalogā, kā arī tas, kā lietotāji 
faktiski izmanto šādu pakalpojumu sniedzēju 
piedāvātos Eiropas darbus.

(35) Iespējams, ka nelineāro audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumi daļēji 
aizstās lineāros pakalpojumus. Attiecīgi, ja 
iespējams, tiem jāveicina Eiropas darbu 
izgatavošana un izplatīšana, tādējādi aktīvi 
veicinot kultūras daudzveidību. Šāda 
veicināšana var izpausties kā lielāks 
atbalsts investīcijām, kas sekmē Eiropas 
darbu izgatavošanu, jo īpaši neatkarīgu 
izgatavošanu, sniedzot minimālu 
ieguldījumu, kas būtu proporcionāls 
apgrozījumam, un kā lielāka šo darbu 
redzamība, prasot katalogos iekļaut 
minimālu daļu Eiropas darbu vai atsauci, 
kas šos darbus veicina elektroniskās 
raidījumu programmās.  Būs svarīgi 
regulāri pārbaudīt, kā audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumos piemēro 
noteikumus attiecībā uz Eiropas darbu 
veicināšanu. Turklāt saskaņā ar 3.f panta 
3. punktā minētajiem ziņojumiem 
dalībvalstīm īpaši jāņem vērā šādu 
pakalpojumu sniedzēju finansiālais 
ieguldījums Eiropas darbu izgatavošanā un 
tiesību iegūšanā, Eiropas darbu daļa 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu katalogā, kā arī tas, kā lietotāji 
faktiski izmanto šādu pakalpojumu sniedzēju 
piedāvātos Eiropas darbus. Šajos ziņojumos 
būs arī jānovērtē situācija, kāda ir 
neatkarīgu producentu darbiem.

Or. fr
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Pamatojums

Nepietiek tikai vienkārši pasludināt, ka ir jāveicina kultūras daudzveidība; ir jāpieņem 
praktiski noteikumi.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 90
35. APSVĒRUMS

(35) Iespējams, ka nelineāro audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumi daļēji 
aizstās lineāros pakalpojumus. Attiecīgi, ja 
iespējams, tiem jāveicina Eiropas darbu 
izgatavošana un izplatīšana, tādējādi aktīvi 
veicinot kultūras daudzveidību. Būs svarīgi 
regulāri pārbaudīt, kā audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumos piemēro 
noteikumus attiecībā uz Eiropas darbu 
veicināšanu. Turklāt saskaņā ar 3.f panta 
3. punktā minētajiem ziņojumiem 
dalībvalstīm īpaši jāņem vērā šādu 
pakalpojumu sniedzēju finansiālais 
ieguldījums Eiropas darbu izgatavošanā un 
tiesību iegūšanā, Eiropas darbu daļa 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu katalogā, kā arī tas, kā
lietotāji faktiski izmanto šādu pakalpojumu 
sniedzēju piedāvātos Eiropas darbus.

(35) Iespējams, ka nelineāro audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumi daļēji 
aizstās lineāros pakalpojumus. Attiecīgi, ja 
iespējams, tiem jāveicina Eiropas darbu 
izgatavošana un izplatīšana, tādējādi aktīvi 
veicinot kultūras daudzveidību. Būs svarīgi 
regulāri pārbaudīt, kā audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumos piemēro 
noteikumus attiecībā uz Eiropas darbu 
veicināšanu.

Or. en

Pamatojums

Tas precizē, ka direktīvas darbības joma ietver TV un tai pielīdzināmus pakalpojumus, kā bija 
sākotnēji paredzēts un atzīts, „plašsaziņas līdzekļus” nošķirot no „personalizētiem saziņas 
līdzekļiem”.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 91
35. APSVĒRUMS

(35) Iespējams, ka nelineāro audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumi daļēji 

(35) Iespējams, ka nelineāro audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumi daļēji 
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aizstās lineāros pakalpojumus. Attiecīgi, ja 
iespējams, tiem jāveicina Eiropas darbu 
izgatavošana un izplatīšana, tādējādi aktīvi 
veicinot kultūras daudzveidību. Būs svarīgi 
regulāri pārbaudīt, kā audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumos piemēro 
noteikumus attiecībā uz Eiropas darbu 
veicināšanu. Turklāt saskaņā ar 3.f panta 
3. punktā minētajiem ziņojumiem 
dalībvalstīm īpaši jāņem vērā šādu 
pakalpojumu sniedzēju finansiālais 
ieguldījums Eiropas darbu izgatavošanā un 
tiesību iegūšanā, Eiropas darbu daļa 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu katalogā, kā arī tas, kā lietotāji 
faktiski izmanto šādu pakalpojumu sniedzēju 
piedāvātos Eiropas darbus.

aizstās lineāros pakalpojumus. Attiecīgi tiem 
jāveicina Eiropas darbu izgatavošana un 
izplatīšana, tādējādi aktīvi veicinot kultūras 
daudzveidību. Būs svarīgi regulāri pārbaudīt, 
kā audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumos piemēro noteikumus attiecībā
uz Eiropas darbu veicināšanu. Turklāt 
saskaņā ar 3.f panta 3. punktā minētajiem 
ziņojumiem dalībvalstīm īpaši jāņem vērā
šādu pakalpojumu sniedzēju finansiālais 
ieguldījums Eiropas darbu izgatavošanā un 
tiesību iegūšanā, Eiropas darbu daļa 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu katalogā, kā arī tas, kā lietotāji 
faktiski izmanto šādu pakalpojumu sniedzēju 
piedāvātos Eiropas darbus.

Or. en

Pamatojums

1989. gadā šī panta mērķis bija ieviest noteikumu par Eiropas darbu vienmērīgu un 
pakāpenisku veicināšanu. Šodien, Lisabonas stratēģijas kontekstā, šajā jomā ir jāierosina 
stingrāki noteikumi, lai paātrinātu Eiropas audiovizuālās nozares attīstību un lai saglabātu 
Eiropas bagāto kultūras daudzveidību. Tāpēc dalībvalstīm nevajadzētu būt nekādu 
attaisnojumu par to, ka tās nedara pietiekami daudz, lai veicinātu Eiropas darbu 
izgatavošanu.

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 92
35.A APSVĒRUMS (jauns)

(35.a) Uzsver, ka atšķirības starp 
lineārajiem un nelineārajiem 
pakalpojumiem audiencei pakāpeniski kļūs 
mazāk svarīgas, jo digitālo pakalpojumu un 
aparatūras attīstība lineāros pakalpojumus 
padarīs skatītājiem pieejamus pēc tieša 
pieprasījuma. Attiecībā uz šādu perspektīvu 
ir svarīgi nodrošināt, lai tradicionālās 
raidorganizācijas ar lineārajiem 
pakalpojumiem nenonāktu finansiāli 
neizdevīgākā stāvoklī, salīdzinot ar 
jaunajām raidorganizācijām un 
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informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējiem, kas izmanto šodienas 
nelineāros pakalpojumus. Tas Eiropas 
raidorganizācijām traucētu veidot augstas 
kvalitātes Eiropas saturu un attīstīt globālu 
konkurētspēju. Šī paša iemesla dēļ ir 
svarīgi, lai Eiropas noteikumi par 
finansējumu raidījumu veidošanai 
nekavētu jauno informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzēju attīstību Eiropā. 
Tam vajadzīgi elastīgi, vienkārši un 
vispārēji noteikumi gan lineārajiem 
pakalpojumiem, gan nelineārajiem 
pakalpojumiem, mazāku nozīmi piešķirot 
informācijas nesēju pakalpojumu 
atšķirīgajiem tehnoloģiju veidiem. 

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 93
26. APSVĒRUMS

(36) Īstenojot Direktīvas 89/552/EEK 
4. panta grozītos noteikumus, dalībvalstīm ir 
jānodrošina, ka raidorganizācijas iekļauj 
atbilstošu daļu Eiropas kopražojuma 
darbus vai Eiropas darbus, kuru izcelsme 
nav vietēja.

(36) Īstenojot Direktīvas 89/552/EEK 
4. panta grozītos noteikumus, dalībvalstīm ir 
jāveicina tas, lai informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzēji, ja tas ir praktiski 
iespējams, nodrošinātu Eiropas darbu 
izgatavošanu un pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Ja lielāks skaits pakalpojumu piedāvā lielāku dažādību, noteikumi par kvotām nav vajadzīgi. 
Ir efektīvāki veidi Eiropas darbu izgatavošanas un pārraides veicināšanai.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 94
38. APSVĒRUMS

(38) Nelineāro pakalpojumu pieejamība 
palielina patērētāju izvēli. Audiovizuālu 
komerciālo paziņojumu detalizēti noteikumi 
attiecībā uz nelineāriem pakalpojumiem 
tādējādi nav ne attaisnojami, ne arī nozīmīgi 

(38) Nelineāro pakalpojumu pieejamība 
palielina patērētāju izvēli. Audiovizuālu 
komerciālo paziņojumu detalizēti noteikumi 
attiecībā uz nelineāriem pakalpojumiem 
tādējādi nav ne attaisnojami, ne arī nozīmīgi 
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no tehniskā viedokļa. Tomēr visiem 
audiovizuāliem komerciālajiem 
paziņojumiem jāatbilst ne tikai 
identifikācijas noteikumiem, bet arī
kvalitātes noteikumu pamatnosacījumiem, 
lai skaidri atbilstu sabiedriskās kārtības 
mērķiem.

no tehniskā viedokļa. Turklāt nelineāros 
komerciālos paziņojumus regulē vispārējās 
tiesību normas, kā arī Direktīva 
2000/31/EK un nozaru tiesību akti, 
piemēram, Direktīva 2001/83/EK, kas 
aizliedz plašai sabiedrībai reklamēt 
noteiktus zāļu veidus.

Or. en

Pamatojums

Nelineāros komerciālos paziņojumus jau regulē. Tāpēc šis noteikums nav vajadzīgs. 

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 95
40. APSVĒRUMS

(40) Komerciālā un tehnoloģiju attīstība 
sniedz lietotājiem lielāku izvēli un atbildību, 
izmantojot audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus. Lai saglabātu atbilstību 
vispārējo interešu mērķiem, regulējumā ir 
jāpieļauj noteikta elastības pakāpe attiecībā 
uz lineāriem audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumiem: atdalīšanas princips 
ir jāierobežo uz reklāmu un televeikalu, 
produktu izvietošana ir jāatļauj noteiktos 
apstākļos un ir jāatceļ daži kvantitatīvi 
ierobežojumi. Tomēr, ja produkti tiek 
izvietoti aplinkus, to izvietošana ir 
jāaizliedz. Atbilstības princips nedrīkst 
aizkavēt jaunu reklāmas tehniku 
izmantošanu.

(40) Komerciālā un tehnoloģiju attīstība 
sniedz lietotājiem lielāku izvēli un atbildību, 
izmantojot audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus. Lai saglabātu atbilstību 
vispārējo interešu mērķiem, regulējumā ir 
jāpieļauj noteikta elastības pakāpe attiecībā 
uz lineāriem audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumiem: atdalīšanas principu 
aizstāj ar pārredzamības un identifikācijas 
principu, produktu izvietošana ir jāatļauj un 
ir jāatceļ kvantitatīvi ierobežojumi. Tomēr ir 
aizliegts produktus izvietot aplinkus, un 
jebkāda produktu izvietošana pret atlīdzību 
ir skatītājam skaidri jānorada ikreiz, kad tā 
notiek, un tur, kur tā notiek.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības un identifikācijas princips nodrošina, ka komerciālos paziņojumus var pazīt 
kā tādus un ka ir iespējams izstrādāt jaunus reklamēšanas paņēmienus.

Produktu izvietošana ir globāla realitāte, un tās atļaušana Eiropas pakalpojumiem ļaus gūt 
papildu ieņēmumus un kļūt konkurētspējīgākai.
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Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 96
40. APSVĒRUMS

(40) Komerciālā un tehnoloģiju attīstība 
sniedz lietotājiem lielāku izvēli un atbildību,
izmantojot audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus. Lai saglabātu atbilstību 
vispārējo interešu mērķiem, regulējumā ir 
jāpieļauj noteikta elastības pakāpe attiecībā 
uz lineāriem audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumiem: atdalīšanas princips 
ir jāierobežo uz reklāmu un televeikalu, 
produktu izvietošana ir jāatļauj noteiktos 
apstākļos un ir jāatceļ daži kvantitatīvi 
ierobežojumi. Tomēr, ja produkti tiek 
izvietoti aplinkus, to izvietošana ir 
jāaizliedz. Atbilstības princips nedrīkst 
aizkavēt jaunu reklāmas tehniku 
izmantošanu.

(40) Komerciālā un tehnoloģiju attīstība 
sniedz lietotājiem lielāku izvēli un atbildību, 
izmantojot audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus. Vienlaikus ar jauniem 
tirdzniecības paņēmieniem un digitālo 
tirdzniecību reklāma kļūst arvien 
spēcīgāka. Lai saglabātu atbilstību vispārējo 
interešu mērķiem, regulējumā, no vienas 
puses, ir jāpieļauj noteikta elastības pakāpe 
attiecībā uz lineāriem audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumiem.
Atdalīšanas princips ir jāierobežo uz
reklāmu un televeikalu, veidošanas atbalsts 
ir jāatļauj noteiktos apstākļos. Šajā sakarā 
saglabājas aplinku reklāmas aizliegums. 
Atbilstības princips nedrīkst aizkavēt jaunu 
reklāmas tehniku izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Produktu izvietošana nav saderīga ar atdalīšanas principu. Produktu izvietošanas 
izmantošana ir ievērojama iejaukšanās audiovizuālajā darbā un rada redakcionālā un 
reklāmas satura sajukumu. Lai saglabātu informācijas nesēju uzticamību, ir jāturpina 
vispārēji piemērot atdalīšanas principu. Šādos apstākļos vajadzētu atļaut tikai veidošanas 
atbalstu.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Grozījums Nr. 97
40. APSVĒRUMS

(40) Komerciālā un tehnoloģiju attīstība 
sniedz lietotājiem lielāku izvēli un atbildību, 
izmantojot audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus. Lai saglabātu atbilstību 
vispārējo interešu mērķiem, regulējumā ir 
jāpieļauj noteikta elastības pakāpe attiecībā 
uz lineāriem audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumiem: atdalīšanas princips 

(40) Komerciālā un tehnoloģiju attīstība 
sniedz lietotājiem lielāku izvēli un atbildību, 
izmantojot audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus. Lai saglabātu atbilstību 
vispārējo interešu mērķiem, regulējumā ir 
jāpieļauj noteikta elastības pakāpe attiecībā 
uz lineāriem audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumiem. Tomēr, ja produkti 
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ir jāierobežo uz reklāmu un televeikalu, 
produktu izvietošana ir jāatļauj noteiktos 
apstākļos un ir jāatceļ daži kvantitatīvi 
ierobežojumi. Tomēr, ja produkti tiek 
izvietoti aplinkus, to izvietošana ir 
jāaizliedz. Atbilstības princips nedrīkst 
aizkavēt jaunu reklāmas tehniku 
izmantošanu.

tiek izvietoti aplinkus, to izvietošana ir 
jāaizliedz. Atbilstības princips nedrīkst 
aizkavēt jaunu reklāmas tehniku 
izmantošanu.

Or. it

Pamatojums

Lai starp informācijas nesēju pakalpojumiem, kas izmanto atšķirīgas tehnoloģijas, 
nodrošinātu godīgu konkurenci, ir nepieciešami konsekventi noteikumi.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 98
42. APSVĒRUMS

(42) Tā kā jaunu pakalpojumu skaita 
palielināšanās skatītājiem ir nodrošinājusi 
lielāku izvēli, vairs nav attaisnojams 
detalizēts regulējums attiecībā uz reklāmas 
klipa ievietošanu nolūkā aizsargāt skatītājus. 
Lai gan ar šo direktīvu netiek palielināts 
pieļaujamais reklāmas daudzums stundā, 
raidorganizācijām tiek dota rīcības elastība 
attiecībā uz reklāmas ievietošanu, ja tas 
pārmērīgi neietekmē raidījumu 
viengabalainību.

(42) Tā kā jaunu lineāro un nelineāro 
pakalpojumu skaita palielināšanās ir radījusi 
daudz lielāku konkurenci un skatītājiem ir 
nodrošinājusi lielāku izvēli, vairs nav 
attaisnojams detalizēts regulējums attiecībā
uz reklāmas klipa ievietošanu nolūkā
aizsargāt skatītājus. Ar šo direktīvu 
raidorganizācijām tiek dota rīcības elastība 
attiecībā uz reklāmas ievietošanas kvalitāti, 
intervāliem un laiku.

Or. en

Pamatojums

Reklāmas ierobežojumi ir jāatceļ, lai Eiropas informācijas nesēju pakalpojumu sniedzēji 
varētu būt konkurētspējīgāki un saglabātu ienākumus, ar ko finansēt Eiropas audiovizuālā 
satura veidošanu un veikt tajā ieguldījumus. 

Patērētājs ir vislabākais reklāmas apjoma un veida regulators.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 99
42. APSVĒRUMS
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(42) Tā kā jaunu pakalpojumu skaita 
palielināšanās skatītājiem ir nodrošinājusi 
lielāku izvēli, vairs nav attaisnojams 
detalizēts regulējums attiecībā uz reklāmas 
klipa ievietošanu nolūkā aizsargāt skatītājus. 
Lai gan ar šo direktīvu netiek palielināts 
pieļaujamais reklāmas daudzums stundā, 
raidorganizācijām tiek dota rīcības elastība 
attiecībā uz reklāmas ievietošanu, ja tas 
pārmērīgi neietekmē raidījumu 
viengabalainību.

(42) Lai gan jaunu pakalpojumu skaita 
palielināšanās skatītājiem ir nodrošinājusi 
lielāku izvēli, detalizēta regulējuma 
saglabāšanas princips attiecībā uz reklāmas 
klipa ievietošanu nolūkā aizsargāt skatītājus 
paliek spēkā. Lai gan ar šo direktīvu netiek 
palielināts pieļaujamais reklāmas daudzums 
stundā, raidorganizācijām tiek dota rīcības 
elastība attiecībā uz reklāmas ievietošanu, ja 
tas pārmērīgi neietekmē raidījumu 
viengabalainību.

Or. it

Pamatojums

Konkurencei starp informācijas nesēju pakalpojumiem, kuru pamatā ir atšķirīgas 
tehnoloģijas, ir nepieciešams konsekventu noteikumu kopums.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 100
43. APSVĒRUMS

(43) Direktīva ir paredzēta, lai nodrošinātu 
Eiropas televīzijas tradīciju īpašo raksturu, 
un tādējādi ierobežo to, ka tiek pārtraukta 
kinematogrāfijas darbu un televīzijas filmu, 
kā arī dažu tādu raidījumu kategoriju 
pārraidīšana, kurās vēl aizvien 
nepieciešama īpaša aizsardzība. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums reklāmas ierobežojumus ziņu un bērnu raidījumiem palielina no 30 līdz 
35 minūtēm bez jebkāda Komisijas sniegta pamatojuma.  Tas ir ne vien pretrunā ierosinātās 
direktīvas mērķim, bet tā neparedzētās sekas mazinātu ieguldījumus ziņu un bērnu 
raidījumos, tikai nedaudz uzlabojot ietekmi uz filmām.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 101
43. APSVĒRUMS
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(43) Direktīva ir paredzēta, lai nodrošinātu 
Eiropas televīzijas tradīciju īpašo raksturu, 
un tādējādi ierobežo to, ka tiek pārtraukta 
kinematogrāfijas darbu un televīzijas filmu, 
kā arī dažu tādu raidījumu kategoriju 
pārraidīšana, kurās vēl aizvien 
nepieciešama īpaša aizsardzība. 

(43) Direktīva ir paredzēta, lai nodrošinātu 
Eiropas televīzijas tradīciju īpašo raksturu, 
kā arī lai atzītu, ka šajā nozarē pašlaik ir 
spēcīga konkurence. Tāpēc lineārajos 
raidījumos reklāmas un televeikalu klipus 
var ievietot tikai tādā veidā, lai nekaitētu 
raidījuma integritātei un vērtībai, ņemot 
vērā dabīgas pauzes un raidījuma ilgumu 
un veidu, un tiesību subjektu tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumu sniedzējiem, kas veic ieguldījumus filmās, vajadzētu būt iespējai šāda veida 
dārgu oriģinālo saturu, refinansēt ar ienākumiem no reklāmas. Tomēr ir jāievēro filmu un 
raidījumu plūsmas integritāte, kā arī tiesību subjektu aizsardzība.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 102
43. APSVĒRUMS

(43) Direktīva ir paredzēta, lai nodrošinātu 
Eiropas televīzijas tradīciju īpašo raksturu, 
un tādējādi ierobežo to, ka tiek pārtraukta 
kinematogrāfijas darbu un televīzijas filmu, 
kā arī dažu tādu raidījumu kategoriju 
pārraidīšana, kurās vēl aizvien 
nepieciešama īpaša aizsardzība.

(43) Direktīva ir paredzēta, lai nodrošinātu 
Eiropas televīzijas tradīciju īpašo raksturu.
Reklāmas un televeikalu klipus raidījumu 
laikā var ievietot tikai tādā veidā, lai 
nekaitētu ieinteresēto personu tiesībām vai 
raidījuma integritātei un vērtībai, ņemot 
vērā dabīgas pauzes un raidījuma ilgumu 
un veidu.

Or. es

Pamatojums

Audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem ir nepieciešams finansējuma avots, lai varētu 
izgatavot finansiāli praktiski īstenojamas filmas. Tāpēc reklāmas devēji ir jāmudina veikt 
ieguldījumus filmās, vienlaikus nodrošinot, lai pārmērīgas vai slikti plānotas reklāmas dēļ 
nesamazinātos satura kvalitāte.

Vispārēja standarta ieviešana filmu integritātes un raidījumu vērtības aizsardzībai, kā arī 
ieinteresēto personu tiesību aizsardzībai padarīs iespējamus turpmākus ieguldījumus.
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Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 103
43. APSVĒRUMS

(43) Direktīva ir paredzēta, lai nodrošinātu 
Eiropas televīzijas tradīciju īpašo raksturu, 
un tādējādi ierobežo to, ka tiek pārtraukta 
kinematogrāfijas darbu un televīzijas filmu, 
kā arī dažu tādu raidījumu kategoriju 
pārraidīšana, kurās vēl aizvien nepieciešama 
īpaša aizsardzība. 

(43) Direktīva ir paredzēta, lai nodrošinātu 
Eiropas televīzijas tradīciju īpašo raksturu, 
un tādējādi ierobežo to, ka tiek pārtraukta 
kinematogrāfijas darbu, kā arī dažu tādu 
raidījumu kategoriju pārraidīšana, kurās vēl 
aizvien nepieciešama īpaša aizsardzība.

Or. en

Pamatojums

Reklāmu ievietošanas noteikumi ievērojami ietekmē raidorganizāciju spēju veikt ieguldījumus 
Eiropas saturā. Lai veicinātu ieguldījumus oriģinālā Eiropas saturā un lai raidorganizācijām 
ļautu šo saturu piedāvāt Eiropas skatītājiem par brīvu, reklāmas ievietošanas ierobežojumiem 
nevajadzētu attiekties uz televīzijas filmām.

Grozījumu iesniedza Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Grozījums Nr. 104
43.A APSVĒRUMS (jauns)

(43.a) Dažas raidījumu kategorijas, kā, 
piemēram, raidījumi nepilngadīgajiem, ir 
pienācīgi jāaizsargā, izmantojot atbilstošu 
informāciju par saturu vai efektīvas 
filtrācijas sistēmas.

Or. it

Pamatojums

Direktīvai vajadzētu spēt audiovizuālās sistēmas aizsargāt pret to, ka tās izmanto 
nepilngadīgie, vai nu sniedzot precīzu informāciju par raidījumiem, lai vecāki varētu 
izvēlēties, vai ar piemērotām filtrācijas sistēmām, lai nodrošinātu pienācīgu nepilngadīgo 
aizsardzību arī tad, ja nav vecāku kontroles.
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Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 105
44. APSVĒRUMS

(44) Ikdienas reklāmas daudzuma 
ierobežojums bija galvenokārt teorētisks.
Svarīgāks ir stundu ierobežojums, jo tas 
attiecināms arī uz visizdevīgākajiem 
raidlaikiem. Tādēļ ir jāatceļ dienas 
ierobežojums, saglabājot stundu 
ierobežojumu attiecībā uz reklāmas un 
televeikala klipiem. Arī kvantitatīvie laika 
ierobežojumi, kas atļauti televeikalam vai 
reklāmas kanāliem, vairs nav attaisnojami, 
ņemot vērā lietotāja pieaugošās izvēles 
iespējas. Tomēr reklāmas ierobežojumu 
20 % stundā turpina piemērot, izņemot 
laikietilpīgākus reklāmas veidus, 
piemēram, noieta veicināšana ar televīzijas 
starpniecību un televeikals, kam 
nepieciešams ilgāks laiks, ņemot vērā to 
raksturīgās īpašības un pasniegšanas 
metodi.

svītrots

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 106
44. APSVĒRUMS

(44) Ikdienas reklāmas daudzuma 
ierobežojums bija galvenokārt teorētisks.
Svarīgāks ir stundu ierobežojums, jo tas 
attiecināms arī uz visizdevīgākajiem 
raidlaikiem. Tādēļ ir jāatceļ dienas 
ierobežojums, saglabājot stundu 
ierobežojumu attiecībā uz reklāmas un 
televeikala klipiem. Arī kvantitatīvie laika 
ierobežojumi, kas atļauti televeikalam vai 
reklāmas kanāliem, vairs nav attaisnojami, 
ņemot vērā lietotāja pieaugošās izvēles 
iespējas. Tomēr reklāmas ierobežojumu 
20 % stundā turpina piemērot, izņemot 
laikietilpīgākus reklāmas veidus, piemēram, 
noieta veicināšana ar televīzijas starpniecību 
un televeikals, kam nepieciešams ilgāks 
laiks, ņemot vērā to raksturīgās īpašības un 

(44) Ikdienas reklāmas daudzuma 
ierobežojums un reklāmas laika 
ierobežojums stundā ar dažiem 
izņēmumiem ir jāatceļ. Pietiek, ja saglabā 
kvalitātes kontroli. 
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pasniegšanas metodi.

Or. de

Pamatojums

Pietiek, ja nodrošina reklāmas kvalitātes kontroli. Kvantitatīvās prasības var atcelt tiesiskā 
regulējuma samazināšanas nolūkos, jo īpaši tāpēc, ka patērētāji ir gatavi samierināties tikai 
ar noteiktu reklāmas daudzumu.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 107
44. APSVĒRUMS

(44) Ikdienas reklāmas daudzuma 
ierobežojums bija galvenokārt teorētisks.
Svarīgāks ir stundu ierobežojums, jo tas 
attiecināms arī uz visizdevīgākajiem 
raidlaikiem. Tādēļ ir jāatceļ dienas 
ierobežojums, saglabājot stundu 
ierobežojumu attiecībā uz reklāmas un 
televeikala klipiem. Arī kvantitatīvie laika 
ierobežojumi, kas atļauti televeikalam vai 
reklāmas kanāliem, vairs nav attaisnojami, 
ņemot vērā lietotāja pieaugošās izvēles 
iespējas. Tomēr reklāmas ierobežojumu 
20 % stundā turpina piemērot, izņemot 
laikietilpīgākus reklāmas veidus, 
piemēram, noieta veicināšana ar televīzijas 
starpniecību un televeikals, kam 
nepieciešams ilgāks laiks, ņemot vērā to 
raksturīgās īpašības un pasniegšanas 
metodi.

(44) Ņemot vērā pašreizējo un arvien 
pieaugošo konkurenci šajā nozarē, dienas 
un stundu ierobežojums tiks atcelts. Arī
kvantitatīvie laika ierobežojumi, kas atļauti 
televeikalam vai reklāmas kanāliem, vairs 
nav attaisnojami, ņemot vērā pieaugošo 
konkurenci un lietotāja pieaugošās izvēles 
iespējas.

Or. en

Pamatojums

Reklāmas ierobežojumi ir jāatceļ, lai Eiropas informācijas nesēju pakalpojumu sniedzēji 
varētu būt konkurētspējīgāki un saglabātu ienākumus, ar ko finansēt Eiropas audiovizuālā 
saturu un veikt tajā ieguldījumus. 

Patērētājs ir vislabākais reklāmas apjoma un veida regulators.
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Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 108
44. APSVĒRUMS

(44) Ikdienas reklāmas daudzuma 
ierobežojums bija galvenokārt teorētisks.
Svarīgāks ir stundu ierobežojums, jo tas 
attiecināms arī uz visizdevīgākajiem 
raidlaikiem. Tādēļ ir jāatceļ dienas 
ierobežojums, saglabājot stundu 
ierobežojumu attiecībā uz reklāmas un 
televeikala klipiem. Arī kvantitatīvie laika 
ierobežojumi, kas atļauti televeikalam vai 
reklāmas kanāliem, vairs nav attaisnojami, 
ņemot vērā lietotāja pieaugošās izvēles 
iespējas. Tomēr reklāmas ierobežojumu 
20 % stundā turpina piemērot, izņemot 
laikietilpīgākus reklāmas veidus, 
piemēram, noieta veicināšana ar televīzijas 
starpniecību un televeikals, kam 
nepieciešams ilgāks laiks, ņemot vērā to 
raksturīgās īpašības un pasniegšanas 
metodi.

(44) Ir jāatceļ dienas ierobežojums, un
kvantitatīvie laika ierobežojumi, kas atļauti 
televeikalam vai reklāmas kanāliem, vairs 
nav attaisnojami, ņemot vērā lietotāja 
pieaugošās izvēles iespējas.

Or. es

Pamatojums

Audiovizuālo pakalpojumu sniedzēji prasa lielāku elastību attiecībā uz reklāmas ilgumu, lai 
turpmāk varētu finansēt kvalitatīvus raidījumus.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 109
44. APSVĒRUMS

(44) Ikdienas reklāmas daudzuma 
ierobežojums bija galvenokārt teorētisks.
Svarīgāks ir stundu ierobežojums, jo tas 
attiecināms arī uz visizdevīgākajiem 
raidlaikiem. Tādēļ ir jāatceļ dienas 
ierobežojums, saglabājot stundu 
ierobežojumu attiecībā uz reklāmas un 
televeikala klipiem. Arī kvantitatīvie laika 
ierobežojumi, kas atļauti televeikalam vai 
reklāmas kanāliem, vairs nav attaisnojami, 

(44) Ikdienas reklāmas daudzuma 
ierobežojums bija galvenokārt teorētisks.
Tādēļ ir jāatceļ dienas ierobežojums. Arī
kvantitatīvie laika ierobežojumi, kas atļauti 
televeikalam vai reklāmas kanāliem, vairs 
nav attaisnojami, ņemot vērā lietotāja 
pieaugošās izvēles iespējas.
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ņemot vērā lietotāja pieaugošās izvēles 
iespējas. Tomēr reklāmas ierobežojumu 
20 % stundā turpina piemērot, izņemot 
laikietilpīgākus reklāmas veidus, 
piemēram, noieta veicināšana ar televīzijas 
starpniecību un televeikals, kam 
nepieciešams ilgāks laiks, ņemot vērā to 
raksturīgās īpašības un pasniegšanas 
metodi.

Or. de

Pamatojums

TV raidorganizācijām ir nepieciešama lielāka elastība, lai varētu piedāvāt augstas kvalitātes 
raidījumus. Dalīta ekrāna klipi aizņem tikai daļu ekrāna. Reklāmas saturs konkurē ar 
attiecīgo raidījumu, kam joprojām jānotur skatītāja galvenā uzmanība. 

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 110
44. APSVĒRUMS

(44) Ikdienas reklāmas daudzuma 
ierobežojums bija galvenokārt teorētisks.
Svarīgāks ir stundu ierobežojums, jo tas 
attiecināms arī uz visizdevīgākajiem 
raidlaikiem. Tādēļ ir jāatceļ dienas 
ierobežojums, saglabājot stundu 
ierobežojumu attiecībā uz reklāmas un 
televeikala klipiem. Arī kvantitatīvie laika 
ierobežojumi, kas atļauti televeikalam vai 
reklāmas kanāliem, vairs nav attaisnojami, 
ņemot vērā lietotāja pieaugošās izvēles 
iespējas. Tomēr reklāmas ierobežojumu 
20 % stundā turpina piemērot, izņemot 
laikietilpīgākus reklāmas veidus, piemēram, 
noieta veicināšana ar televīzijas starpniecību 
un televeikals, kam nepieciešams ilgāks 
laiks, ņemot vērā to raksturīgās īpašības un 
pasniegšanas metodi.

(44) Kvantitatīvie laika ierobežojumi, kas 
atļauti televeikalam vai reklāmas kanāliem, 
vairs nav attaisnojami, ņemot vērā lietotāja 
pieaugošās izvēles iespējas. Tomēr reklāmas 
ierobežojumu 20 % stundā turpina piemērot, 
izņemot laikietilpīgākus reklāmas veidus, 
piemēram, noieta veicināšana ar televīzijas 
starpniecību un televeikals, kam 
nepieciešams ilgāks laiks, ņemot vērā to 
raksturīgās īpašības un pasniegšanas metodi.

Or. en
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Pamatojums

Sk. pamatojumu 1. panta 13. punkta (18. panta 1. punkts) grozījumam.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Grozījums Nr. 111
44. APSVĒRUMS

(44) Ikdienas reklāmas daudzuma 
ierobežojums bija galvenokārt teorētisks.
Svarīgāks ir stundu ierobežojums, jo tas 
attiecināms arī uz visizdevīgākajiem 
raidlaikiem. Tādēļ ir jāatceļ dienas 
ierobežojums, saglabājot stundu 
ierobežojumu attiecībā uz reklāmas un 
televeikala klipiem. Arī kvantitatīvie laika 
ierobežojumi, kas atļauti televeikalam vai 
reklāmas kanāliem, vairs nav attaisnojami, 
ņemot vērā lietotāja pieaugošās izvēles 
iespējas. Tomēr reklāmas ierobežojumu 
20 % stundā turpina piemērot, izņemot
laikietilpīgākus reklāmas veidus, piemēram, 
noieta veicināšana ar televīzijas starpniecību 
un televeikals, kam nepieciešams ilgāks 
laiks, ņemot vērā to raksturīgās īpašības un 
pasniegšanas metodi.

(44) Reklāmas ierobežojumu 20 % stundā
turpina piemērot, ieskaitot laikietilpīgākus 
reklāmas veidus, piemēram, noieta 
veicināšana ar televīzijas starpniecību un 
televeikals, kam nepieciešams ilgāks laiks, 
ņemot vērā to raksturīgās īpašības un 
pasniegšanas metodi.

Or. it

Pamatojums

Konkurencei starp informācijas nesēju pakalpojumiem, kuru pamatā ir atšķirīgas 
tehnoloģijas, ir nepieciešams konsekventu noteikumu kopums.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 112
44.A APSVĒRUMS (jauns)

(44.a) Jebkādas reklāmas ievietošanai 
kinematogrāfijas filmās un darbos ar 
sevišķi lielu radošo vērtību ir jāatbilst 
kritērijiem, kas nekaitē attiecīgā darba 
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integritātei vai nemazina tā vērtību, tostarp 
stāstījuma laika ziņā.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 113
45. APSVĒRUMS

(45) Aplinku reklāma ir ar šo direktīvu 
aizliegta prakse, jo tā negatīvi ietekmē
patērētājus. Aplinku reklāmas aizliegums 
neattiecas uz likumīgu produktu 
izvietošanu saskaņā ar šo direktīvu.

(45) Aplinku reklāma ir ar šo direktīvu 
aizliegta prakse, jo tā negatīvi ietekmē
patērētājus.

Or. en

Pamatojums

Tas precizē pamatojumu 40. apsvēruma grozījumam. Saskaņā ar nosacījumiem, ko paredz 
14. grozījums 3. h pantam (jauns), aplinku reklāmas aizliegums neattiecas uz „veidošanas 
atbalstu”, bet produktu izvietošana arī turpmāk būs aizliegta.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Grozījums Nr. 114
45. APSVĒRUMS

(45) (45) Aplinku reklāma ir ar šo 
direktīvu aizliegta prakse, jo tā negatīvi 
ietekmē patērētājus. Aplinku reklāmas 
aizliegums neattiecas uz likumīgu produktu 
izvietošanu saskaņā ar šo direktīvu.

(45) (45) Aplinku reklāma ir ar šo 
direktīvu aizliegta prakse, jo tā negatīvi 
ietekmē patērētājus.

Or. it

Pamatojums

Konkurencei starp informācijas nesēju pakalpojumiem, kuru pamatā ir atšķirīgas 
tehnoloģijas, ir nepieciešams konsekventu noteikumu kopums.
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Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Grozījums Nr. 115
46. APSVĒRUMS

(46) Produktu izvietošana reāli tiek 
izmantota kinematogrāfijas darbos un 
televīzijas audiovizuālajos darbos, bet 
dalībvalstis šo praksi regulē atšķirīgi. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un tādējādi palielinātu Eiropas 
informācijas nesēju nozares konkurētspēju, 
ir jāpielāgo noteikumi attiecībā uz 
produktu izvietošanu. Šeit ierosinātā
produktu izvietošanas definīcija attiecas uz 
jebkuru audiovizuāla 
komerciālāpaziņojuma veidu, kurā iekļauta 
atsauce uz produktu, pakalpojumu vai 
produkta preču zīmi, parādot to raidījumā, 
parasti par samaksu vai citādu atlīdzību. Uz 
to attiecināmi tie paši kvalitātes noteikumi 
un ierobežojumi, kas piemērojami attiecībā
uz reklāmu.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Konsekvences nodrošināšanai ar vēlākiem 3. panta h) punkta grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 116
46. APSVĒRUMS

(46) Produktu izvietošana reāli tiek 
izmantota kinematogrāfijas darbos un 
televīzijas audiovizuālajos darbos, bet 
dalībvalstis šo praksi regulē atšķirīgi. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un tādējādi palielinātu Eiropas 
informācijas nesēju nozares konkurētspēju, 
ir jāpielāgo noteikumi attiecībā uz 
produktu izvietošanu. Šeit ierosinātā
produktu izvietošanas definīcija attiecas uz 
jebkuru audiovizuāla 

(46) Veidošanas atbalsts reāli tiek izmantots
kinematogrāfijas darbos un televīzijas 
audiovizuālajās filmās galvenokārt 
Amerikas Savienotajās Valstīs, bet arī 
dažās dalībvalstīs. Tomēr dalībvalstis 
veidošanas atbalstu kinematogrāfijas 
darbos un televīzijas audiovizuālajās filmās 
regulē un pret to izturas atšķirīgi. Tāpēc šis 
jautājums ir jāprecizē, lai atvieglotu godīgu 
pārrobežu konkurenci. Veidošanas atbalsts 
ļauj taupīgi izmantot ierobežotos resursus, 
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komerciālāpaziņojuma veidu, kurā iekļauta 
atsauce uz produktu, pakalpojumu vai 
produkta preču zīmi, parādot to raidījumā, 
parasti par samaksu vai citādu atlīdzību. Uz 
to attiecināmi tie paši kvalitātes noteikumi 
un ierobežojumi, kas piemērojami attiecībā
uz reklāmu.

neradot problēmas, kas saistītas ar 
atdalīšanas principa pārkāpšanu. 
Veidošanas atbalsts arī palīdzēs finansēt 
Eiropas darbu neatkarīgu izgatavošanu, 
neapdraudot raidījuma neatkarību un 
uzticamību. Šeit ierosinātā veidošanas 
atbalsta definīcija attiecas uz atsauces uz 
produktu, pakalpojumu vai preču zīmi 
iekļaušanu audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumos, kas vajadzīga 
žurnālistikas vai radošu iemeslu dēļ, ja nav 
samaksas vai citādas atlīdzības un nav 
reklāmas devēja vai zīmola īpašnieka 
redakcionālas ietekmes. Ja veidošanas 
atbalstu izmantošanai redakcionālu vai 
māksliniecisku iemeslu dēļ ir jāiekļauj 
atsauces uz precēm, pakalpojumiem, 
nosaukumiem, tirdzniecības zīmēm vai 
preču ražotāja vai pakalpojumu sniedzēja 
darbību vai ar tiem jāiepazīstina, to dara 
bez jebkādas īpašas vai nevajadzīgas 
izcelšanas. Veidošanas atbalsts ietver arī 
neatkarīgus redakcionālus lēmumus bez 
nepamatotas izcelšanas izmantot tādus 
produktus, kas ir daļa no raidījuma un 
atvieglo tā veidošanu, piemēram, 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumos izmantotas balvas ar 
zīmoliem bērniem, kuras var skatītājus 
mudināt piedalīties raidījumā un gūt no tā 
prieku. Trešo valstu raidījumi, kuros ir 
veidošanas atbalsts, ir skaidri jānosaka un 
attiecīgi jāapzīmē.

Or. en

Pamatojums

Apsvērums precizē, kas ir domāts ar atļautiem veidošanas atbalstiem. Veidošanas atbalsts 
ļauj taupīgi izmantot ierobežotus finansiālos resursus. Veidošanas atbalsts darbā tiek 
pasniegts redakcionālu, nevis reklāmas iemeslu dēļ, tāpēc tas nerada sajukumu starp 
redakcionālo saturu un paziņojumu komerciālajiem veidiem. Tas ļauj novērst risku, ka var 
tikt vājināts atdalīšanas princips vai samazināta mākslinieciskā vai žurnālistu brīvība.
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Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 117
46. APSVĒRUMS

(46) Produktu izvietošana reāli tiek 
izmantota kinematogrāfijas darbos un 
televīzijas audiovizuālajos darbos, bet 
dalībvalstis šo praksi regulē atšķirīgi. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un tādējādi palielinātu Eiropas 
informācijas nesēju nozares konkurētspēju, 
ir jāpielāgo noteikumi attiecībā uz produktu 
izvietošanu. Šeit ierosinātā produktu 
izvietošanas definīcija attiecas uz jebkuru 
audiovizuāla komerciālāpaziņojuma veidu, 
kurā iekļauta atsauce uz produktu, 
pakalpojumu vai produkta preču zīmi, 
parādot to raidījumā, parasti par samaksu 
vai citādu atlīdzību. Uz to attiecināmi tie 
paši kvalitātes noteikumi un ierobežojumi, 
kas piemērojami attiecībā uz reklāmu.

(46) Produktu izvietošana reāli tiek 
izmantota kinematogrāfijas darbos un 
televīzijas audiovizuālajos darbos, bet 
dalībvalstis šo praksi regulē atšķirīgi. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un tādējādi palielinātu Eiropas 
informācijas nesēju nozares konkurētspēju, 
ir jāpielāgo noteikumi attiecībā uz produktu 
izvietošanu. Šeit ierosinātā produktu 
izvietošanas definīcija attiecas uz jebkuru 
audiovizuāla komerciālāpaziņojuma veidu, 
kurā iekļauta atsauce uz produktu, 
pakalpojumu vai produkta preču zīmi, 
parādot to lineārā raidījumā, par samaksu 
vai citādu atlīdzību. Uz to attiecināmi tie 
paši kvalitātes noteikumi un ierobežojumi, 
kas piemērojami attiecībā uz reklāmu.

Or. en

Pamatojums

Nelineārajiem pakalpojumiem vajadzētu palikt ārpus šīs direktīvas darbības jomas.

Produktu izvietošana ir jāklasificē kā tāda tikai tad, ja ir bijis reāls maksājums. Tas ir 
likumīgs ienākumu avots, ja ir pietiekama pārredzamība.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 118
47. APSVĒRUMS

(47) Regulatoriem jābūt neatkarīgiem no 
valstu valdībām, kā arī no audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējiem, lai varētu veikt savu darbu 
taisnīgi un pārredzami un lai veicinātu 
plurālismu. Cieša valsts pārvaldes iestāžu un 
Komisijas sadarbība ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu pareizu šīs direktīvas 
piemērošanu,

(47) Regulatoriem jābūt neatkarīgiem no 
valstu valdībām, kā arī no audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējiem, lai varētu veikt savu darbu 
taisnīgi un pārredzami un lai veicinātu 
plurālismu. Cieša valsts pārvaldes iestāžu un 
Komisijas sadarbība ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu pareizu šīs direktīvas 
piemērošanu, arī ņemot vērā neatkarīgas 
Eiropas iestādes iespējamo izveidi, kura 
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pieņemtu saistošus lēmumus, gan lai 
panāktu efektīvāku konkurenci, gan lai 
veicinātu vispārējos apstākļus, kas 
vajadzīgi informācijas plurālisma 
efektīvākai nodrošināšanai un plašākai 
izpratnei par kultūras atšķirībām,

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 119
47. APSVĒRUMS

(47) Regulatoriem jābūt neatkarīgiem no 
valstu valdībām, kā arī no audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējiem, lai varētu veikt savu darbu 
taisnīgi un pārredzami un lai veicinātu 
plurālismu. Cieša valsts pārvaldes iestāžu un 
Komisijas sadarbība ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu pareizu šīs direktīvas 
piemērošanu,

(47) Regulatoriem jābūt neatkarīgiem no 
valstu valdībām, kā arī no audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējiem, lai varētu veikt savu darbu 
taisnīgi un pārredzami un lai veicinātu 
plurālismu. Cieša valsts pārvaldes iestāžu un 
Komisijas sadarbība ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu pareizu šīs direktīvas 
piemērošanu. Ir jāsaglabā regulatoru 
organizatorisko formu īpašās iezīmes valstu 
plašsaziņas līdzekļu sistēmās. 

Or. de

Pamatojums

Šāds formulējums ņem vērā dažādās valstu uzraudzības organizatoriskās formas dalībvalstīs. 

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 120
47. APSVĒRUMS

(47) Regulatoriem jābūt neatkarīgiem no 
valstu valdībām, kā arī no audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējiem, lai varētu veikt savu darbu 
taisnīgi un pārredzami un lai veicinātu 
plurālismu. Cieša valsts pārvaldes iestāžu un 
Komisijas sadarbība ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu pareizu šīs direktīvas 
piemērošanu,

(47) Regulatoriem jābūt neatkarīgiem no 
valstu valdībām, kā arī no audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējiem, lai varētu veikt savu darbu 
taisnīgi un pārredzami un lai veicinātu 
plurālismu. To tiesības attiecībā uz satura 
kontroli jāierobežo līdz šajā direktīvā 
paustajiem jautājumiem un principiem, 
vienlaikus nodrošinot, lai tie nekādā 
gadījumā nevarētu īstenot nekādu kontroli 
par informācijas ticamību. Cieša valsts 
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pārvaldes iestāžu un Komisijas sadarbība ir 
nepieciešama, lai nodrošinātu pareizu šīs 
direktīvas piemērošanu,

Or. es

Pamatojums

Regulatori nekādā gadījumā nevar būt atbildīgi par pamattiesību ievērošanu. Tas ir tikai 
tiesnešu un tiesu uzdevums. Ļaut regulatoram lemt par to, vai informācijas ir patiesa, 
nozīmētu atdzīvināt iepriekšējas cenzūras brīvības ierobežojumus. Vairāki iedzīvotāji ir par to 
sūdzējušies Parlamentam.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 121
1. PANTA 1. PUNKTS

Nosaukums (Direktīva 89/552/EEK)

(1) Nosaukumu aizstāj ar šādu: 

„Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
[Nr.] par dažu tādu noteikumu koordinēšanu, 
kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos saistībā ar 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu nodrošināšanu (Audiovizuālo
informācijas nesēju pakalpojumu 
direktīva)”.

(1) Nosaukumu aizstāj ar šādu: 

„Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
[Nr.] par dažu tādu noteikumu koordinēšanu, 
kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos saistībā ar lineāro 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu nodrošināšanu (Lineāro 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu direktīva)”.

Or. en

Pamatojums

Direktīva ir jāatjaunina, lai nodrošinātu, ka tā ir neitrāla platformas ziņā, bet tās darbības 
jomā nevajadzētu iekļaut nelineāros pakalpojumus.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 122
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta a) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(a) „audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojums” ir pakalpojums atbilstoši 
Līguma 49. un 50. pantam, kura galvenais 

(a) „lineārs audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojums” ir pakalpojums 
atbilstoši Līguma 49. un 50. pantam, kura 
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nolūks ir nodrošināt ar kustīgiem attēliem ar 
skaņu vai bez tās, lai informētu, izklaidētu 
vai izglītotu auditoriju, izmantojot 
elektronisko komunikāciju tīklus Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2002/21/EK 2. panta a) punkta nozīmē;

galvenais nolūks ir nodrošināt ar kustīgiem 
attēliem ar skaņu vai bez tās, lai informētu, 
izklaidētu vai izglītotu auditoriju, izmantojot 
elektronisko komunikāciju tīklus Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2002/21/EK 2. panta a) punkta nozīmē, 
turklāt „lineārs audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojums” ir pakalpojums, kuru 
sniedzot, informācijas nesēju pakalpojuma 
sniedzējs lemj par laiku, kurā pārraida 
konkrētu raidījumu, un izveido raidījumu 
programmu, ko raksturo dažādu raidījumu 
hronoloģiska secība. Tas neietver saziņas 
pakalpojumus, kas sniedz informāciju vai 
citus ziņojumus pēc individuāla 
pieprasījuma, vai „informācijas sabiedrības 
pakalpojumus”, kā tie definēti Direktīvas 
98/34/EK 1. pantā;

Or. en

Pamatojums

Raidījumu veidošanas un apraides definīcija ir jāgroza, lai iekļautu pakalpojumus, kam ir 
tāds pats veids kā tradicionālajiem apraides pakalpojumiem pēc programmas, bet ko sniedz 
ar citādām platformām.

Tomēr direktīva nav jāpaplašina, lai tajā iekļautu nelineāros pakalpojumus, kuri arī turpmāk 
kā „informācijas sabiedrības pakalpojumi” jāregulē Elektroniskās tirdzniecības direktīvai.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 123
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta a) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(a) „audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojums” ir pakalpojums atbilstoši 
Līguma 49. un 50. pantam, kura galvenais 
nolūks ir nodrošināt ar kustīgiem attēliem ar 
skaņu vai bez tās, lai informētu, izklaidētu 
vai izglītotu auditoriju, izmantojot 
elektronisko komunikāciju tīklus Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2002/21/EK 2. panta a) punkta nozīmē;

(a) „audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojums” ir pakalpojums atbilstoši 
Līguma 49. un 50. pantam, kura galvenais 
nolūks ir nodrošināt ar kustīgiem attēliem ar 
skaņu vai bez tās, lai informētu, izklaidētu 
vai izglītotu auditoriju, izmantojot 
elektronisko komunikāciju tīklus Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2002/21/EK 2. panta a) punkta nozīmē. Šī 
definīcija neietver informācijas sabiedrības 
pakalpojumus, kā tie definēti Direktīvas 
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98/48/EK 1. pantā;

Or. en

Pamatojums

Tas precizē, ka direktīvas darbības joma ietver TV un tai pielīdzināmus pakalpojumus, kā bija 
sākotnēji paredzēts un atzīts, „plašsaziņas līdzekļus” nošķirot no „personalizētiem saziņas 
līdzekļiem”.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 124
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta a) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(a) „audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojums” ir pakalpojums atbilstoši 
Līguma 49. un 50. pantam, kura galvenais 
nolūks ir nodrošināt ar kustīgiem attēliem ar 
skaņu vai bez tās, lai informētu, izklaidētu 
vai izglītotu auditoriju, izmantojot 
elektronisko komunikāciju tīklus Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2002/21/EK 2. panta a) punkta nozīmē;

(a) „audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojums” ir pakalpojums, par kuru 
redakcionālā atbildība gulstas uz 
informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzēju, atbilstoši Līguma 49. un 
50. pantam, kura galvenais nolūks ir 
nodrošināt raidījumus, ko veido kustīgi 
attēli ar skaņu vai bez tās, lai informētu, 
izklaidētu vai izglītotu auditoriju, izmantojot 
elektronisko komunikāciju tīklus Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2002/21/EK 2. panta a) punkta nozīmē;
Direktīva neattiecas uz presi iespiestā vai 
elektroniskā veidā vai uz jebkuru 
pakalpojumu, kura galvenais mērķis ir 
piedāvāt ziņas un kuram audiovizuālā daļa 
nav tā galvenā sastāvdaļa. Jāievēro valstu 
konstitūciju noteikumi, kas garantē preses 
brīvību;

Or. en

Pamatojums

Tas precizē, ka direktīvas darbības joma ietver TV un tai pielīdzināmus pakalpojumus, kā bija 
sākotnēji paredzēts, un atzīst atšķirību starp „plašsaziņas līdzekļiem” un „personalizētiem 
saziņas līdzekļiem”.
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 125
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta a) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(a) „audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojums” ir pakalpojums atbilstoši 
Līguma 49. un 50. pantam, kura galvenais 
nolūks ir nodrošināt ar kustīgiem attēliem ar 
skaņu vai bez tās, lai informētu, izklaidētu 
vai izglītotu auditoriju, izmantojot 
elektronisko komunikāciju tīklus Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2002/21/EK 2. panta a) punkta nozīmē;

(a) „audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojums” ir pakalpojums, par kuru 
redakcionālā atbildība gulstas uz 
informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzēju, atbilstoši Līguma 49. un 
50. pantam, kura galvenais nolūks ir 
nodrošināt raidījumus, ko veido kustīgi 
attēli ar skaņu vai bez tās, lai informētu, 
izklaidētu vai izglītotu auditoriju, izmantojot 
elektronisko komunikāciju tīklus Direktīvas 
2002/21/EK 2. panta a) punkta nozīmē, un 
kurš atbilst televīzijas raidījumu veidošanas 
un apraides definīcijas kritērijam saskaņā 
ar 1. panta c) punktu vai „nelineāram 
pakalpojumam” saskaņā ar 1. panta 
e) punktu.

Direktīva neattiecas uz presi iespiestā vai 
elektroniskā veidā, kurā audiovizuālajai 
daļai nav galvenā nozīme. Jāievēro valstu 
konstitūciju noteikumi, kas garantē preses 
brīvību;

Or. de

Pamatojums

„Audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojums” ir vispārējs termins, kas apzīmē TV 
raidījumus (lineārie pakalpojumi) un nelineāros pakalpojumus. Lai audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumus skaidrāk nošķirtu no citiem audiovizuālajiem pakalpojumiem, ir skaidri 
jānosaka, ka kustīgu attēlu nodrošināšana ir raidījumi, par kuriem uz informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzēju gulstas redakcionāla atbildība. 

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 126
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta a) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(a) „audiovizuālo informācijas nesēju (a) „audiovizuālo informācijas nesēju 



AM\622816LV.doc PE 376.424v01-00 64/88 AM\

LV

pakalpojums” ir pakalpojums atbilstoši 
Līguma 49. un 50. pantam, kura galvenais 
nolūks ir nodrošināt ar kustīgiem attēliem ar 
skaņu vai bez tās, lai informētu, izklaidētu 
vai izglītotu auditoriju, izmantojot 
elektronisko komunikāciju tīklus Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2002/21/EK 2. panta a) punkta nozīmē;

pakalpojums” ir pakalpojums atbilstoši 
Līguma 49. un 50. pantam, kura galvenais 
nolūks ir nodrošināt ar kustīgiem attēliem ar 
skaņu vai bez tās, lai informētu, izklaidētu 
vai izglītotu auditoriju, izmantojot 
elektronisko komunikāciju tīklus Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2002/21/EK 2. panta a) punkta nozīmē, 
ieskaitot pavadošo teletekstu;

Or. de

Pamatojums

Direktīvai vajadzētu attiekties arī uz pavadošo teletekstu. 

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 127
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta b) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(b) „informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, 
kurai ir redakcionāla atbildība par 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojuma audiovizuālā satura izvēli un 
kura nosaka veidu, kādā tas tiek organizēts;

(b) „informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, 
kurai ir redakcionāla atbildība par 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojuma audiovizuālā satura izvēli un 
kura nosaka veidu, kādā tas tiek organizēts.
Šī definīcija neietver fiziskas vai juridiskas 
personas, kas saturu tikai apkopo vai 
nosūta vai piedāvā pārdošanai tādu 
pakalpojumu paketes, par kuriem 
redakcionālā atbildība gulstas uz trešām 
personām;

Or. en

Pamatojums

Tādi piedāvājumi, kas tikai apkopo, pārsūta vai pārdod tālāk saturu, par kuru redakcionālā 
atbildība kā informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējiem gulstas uz trešām personām, nav 
iekļauti šīs direktīvas darbības jomā.
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Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 128
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta b) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(b) „informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, 
kurai ir redakcionāla atbildība par 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojuma audiovizuālā satura izvēli un 
kura nosaka veidu, kādā tas tiek organizēts;

(b) „informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, 
kurai ir redakcionāla atbildība par 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojuma audiovizuālā satura izvēli un 
kura nosaka veidu, kādā tas tiek organizēts.
Šī definīcija neietver pakalpojumus, kas 
izpaužas trešo personu satura apkopošanā, 
nosūtīšanā, glabāšanā vai pārsūtīšanā;

Or. en

Pamatojums

Šai direktīvai nevajadzētu attiekties uz darbībām, kas izpaužas kā tikai tāda satura 
apkopošana, nosūtīšana, glabāšana vai pārsūtīšana, par kuru redakcionālā atbildība gulstas 
uz trešām personām.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 129
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta b) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(b) „informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, 
kurai ir redakcionāla atbildība par 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojuma audiovizuālā satura izvēli un 
kura nosaka veidu, kādā tas tiek organizēts;

(b) „lineāro audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumu sniedzējs” ir fiziska vai 
juridiska persona, kurai ir redakcionāla 
atbildība par audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojuma audiovizuālā satura 
izvēli un kura nosaka secību, kādā tas tiek 
pārraidīts;

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 1. panta a) punktam.
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Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 130
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta c) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(c) „televīzijas raidījumu veidošana un 
apraide” ir lineārs audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, kurā
informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējs 
nosaka laiku, kad pārraidīs īpašu 
raidījumu, un sastāda raidījumu 
programmu;

(c) „lineārs pakalpojums” (piem., 
televīzijas raidījumu veidošana un apraide)
ir audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojums, kas ietver televīzijas 
raidījumu sākotnējo pārraidi kodētā vai 
nekodētā veidā nenoteiktam skaitam 
potenciālo skatītāju, kuriem tiek nosūtīti 
vai pārraidīti vieni un tie paši attēli 
neatkarīgi no pārraides veida;

Or. de

Pamatojums

„Lineāro pakalpojumu” definīcijai ir jāuzsver tas, ka šādu pakalpojumu veids nav atkarīgs 
no tehnoloģijas.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 131
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta c) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(c) „televīzijas raidījumu veidošana un 
apraide” ir lineārs audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojums, kurā informācijas 
nesēju pakalpojumu sniedzējs nosaka 
laiku, kad pārraidīs īpašu raidījumu, un 
sastāda raidījumu programmu;

(c) „lineārs pakalpojums” vai „televīzijas 
raidījumu veidošana un apraide” ir lineārs 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojums, kurā informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējs noteiktā laikā 
saskaņā ar raidījumu programmu 
nenoteiktam potenciālo skatītāju skaitam 
vienlaikus pārraida raidījumu 
hronoloģisku secību;

Or. en

Pamatojums

Precizējums.
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Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 132
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta c) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(c) „televīzijas raidījumu veidošana un 
apraide” ir lineārs audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojums, kurā informācijas 
nesēju pakalpojumu sniedzējs nosaka laiku, 
kad pārraidīs īpašu raidījumu, un sastāda 
raidījumu programmu;

(c) „lineārs pakalpojums”, tostarp 
„televīzijas raidījumu veidošana un apraide”,
ir lineārs audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojums, kurā informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējs nosaka laiku, kad 
pārraidīs īpašu raidījumu, pamatojoties uz 
iepriekš noteiktu programmu, ko tas 
sagatavojis;

Or. en

Pamatojums

Precizējums vienam no direktīvas galvenajiem jēdzieniem – lineārie pakalpojumi.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 133
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta c) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(c) „televīzijas raidījumu veidošana un 
apraide” ir lineārs audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojums, kurā informācijas 
nesēju pakalpojumu sniedzējs nosaka 
laiku, kad pārraidīs īpašu raidījumu, un 
sastāda raidījumu programmu;

(c) „televīzijas raidījumu veidošana un 
apraide” ir lineārs audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojums, kurā saturu vienlaikus 
nosūta nenoteiktam skaitam potenciālo 
lietotāju;

Or. en

Pamatojums

Lineāro pakalpojumu definīcijas pamatā jābūt apstākļiem, kādos lietotāji piekļūst saturam.  
Tieši tas ir svarīgi, lai varētu definēt lietotājiem nepieciešamo regulatīvo aizsardzību.

Redakcionālo lēmumu autoru noteikšana, kas nepieciešama satura regulācijas nolūkam, 
regulatoriem turpmāk var kļūt arvien grūtāks uzdevums.  Arī tas, ka ir raidījuma programma, 
un pati tās definīcija turpmākajos gados var ievērojami mainīties.
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Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 134
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta c) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(c) „televīzijas raidījumu veidošana un 
apraide” ir lineārs audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojums, kurā informācijas 
nesēju pakalpojumu sniedzējs nosaka laiku, 
kad pārraidīs īpašu raidījumu, un sastāda 
raidījumu programmu;

(c) „lineārs pakalpojums” vai „televīzijas 
raidījumu veidošana un apraide” ir dažādu 
raidījumu pārraide ar jebkādiem 
līdzekļiem, kodētā vai nekodētā veidā un 
hronoloģiskā secībā. Šos raidījumus uz 
lietotāja ierīci pārraida laikā, ko nosaka 
informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējs, 
saskaņā ar raidījumu programmu;

Or. xm

Pamatojums

Precizējums.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 135
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta c) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(c) „televīzijas raidījumu veidošana un 
apraide” ir lineārs audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojums, kurā informācijas 
nesēju pakalpojumu sniedzējs nosaka laiku, 
kad pārraidīs īpašu raidījumu, un sastāda 
raidījumu programmu;

(c) „televīzijas raidījumu veidošana un 
apraide” ir lineārs audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojums, kuru raksturo secīgi 
raidījumi ar dažāda redakcionāla satura 
piedāvājumu un kurā informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējs nosaka laiku, kad 
pārraidīs īpašu raidījumu, un sastāda 
raidījumu programmu;

Or. en

Pamatojums

Lineāro informācijas nesēju pakalpojumu definīcijai ir jāietver tikai televīzijas raidījumu 
piedāvājumi. Tas tā ir tikai tad, ja informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējs nosaka 
raidījumu programmu ar dažāda redakcionāla satura piedāvājumu.
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Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 136
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta d) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

d) „raidorganizācija” ir lineāru 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējs;

d) „raidorganizācija” ir televīzijas 
raidījumu un lineāru audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējs;

Or. it

Pamatojums

Mērķis ir precizēt lineāro pakalpojumu jēdzienu.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 137
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta e) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, kurā 
lietotājs nosaka laiku, kad tiek pārraidīts 
īpašs raidījums, pamatojoties uz 
informācijas nesēju pakalpojuma sniedzēja 
piedāvātā satura izvēli;

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, kurš ietver 
tāda audiovizuālā satura piedāvājumu, ko 
izdevis vai apkopojis informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējs, un kurā lietotājs
raidījumu pārraidi pieprasa individuāli;

Or. de

Pamatojums

Precizē terminu „nelineārs pakalpojums” kā informācijas nesēju pakalpojumu pēc 
pieprasījuma. 

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 138
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta e) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, kurā 
lietotājs nosaka laiku, kad tiek pārraidīts 

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, ko 
piegādā, izmantojot elektronisko 
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īpašs raidījums, pamatojoties uz 
informācijas nesēju pakalpojuma sniedzēja 
piedāvātā satura izvēli;

komunikāciju tīklus Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2002/21/EK 
2. panta a) punkta nozīmē, ieskaitot kabeļu, 
satelītu vai virszemes televīziju, IP televīziju 
vai mobilos tīklus, kam ir šādi papildu 
kritēriji:
- lietotājs izdara konkrēta pakalpojuma 
individuālu pieprasījumu (ieskaitot 
abonēšanas pakalpojumus), pamatojoties 
uz informācijas nesēju pakalpojuma 
sniedzēja piedāvātā satura izvēli; 
- pakalpojums ietver raidījumus, kas ir 
piemēroti demonstrācijai lineārā 
pakalpojumā, piemēram, pilnmetrāžas 
filmas, sporta pasākumi un raidījumi 
formātā, kas jau izveidots izplatīšanai 
televīzijā, kā, piemēram, situāciju 
komēdijas, dokumentālās filmas, bērnu 
raidījumi un oriģināldrāmas;
- pakalpojums ir vērsts uz to pašu masu 
patēriņa tirgu, uz kuru ir vērsts kāds 
lineārais pakalpojums;
- pakalpojuma pamatā ir izplatīšanas 
tiesību īpašumtiesības uz katalogu ar 
dažādiem raidījumiem;
- formāts, pasniegšana un pakalpojuma 
piekļuves līdzekļi lietotājam var likt 
uzskatīt, ka piemēro tādu pašu regulatīvo 
aizsardzību kā lineārajiem pakalpojumiem;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbalsta referenta mērķi paplašināt direktīvas darbības jomu, tajā iekļaujot 
televīzijai līdzīgus pakalpojumus nelineārajā jomā, un papildus referenta priekšlikumā 
minētajiem kritērijiem pievieno vēl divus (viens un tas pats tirgus un dažādota kataloga 
īpašumtiesības). Tā mērķis ir arī uzlabot referenta otro kritēriju („ir saturs” vietā tiek 
ierosināts „ietver raidījumus”), lai novērstu tādu tiesību aktu pieņemšanu, kam būtu praktiski 
neiespējami plaša darbības joma.

Tas atbilst arī pašas Komisijas priekšlikumam. Direktīvas 13. un 14. apsvērums nosaka, ka 
direktīvai jāattiecas tikai uz tiem pakalpojumiem, kam ir „plašsaziņas līdzekļu” raksturs.  Abi 
papildu kritēriji ļauj šo ieceri definēt nelineāro pakalpojumu jomā.

a) direktīvas darbības jomu daļēji attaisno tas, ka ir nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgus 
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konkurences apstākļus tradicionālajām raidorganizācijām un nelineāro pakalpojumu 
sniedzējiem.  No tā izriet, ka pienākumi ir jāuzliek tikai tiem nelineāro pakalpojumu 
sniedzējiem, kas veic darbību tajā pašā tirgū, kuru aizņem tradicionālās raidorganizācijas.  
ES konkurences tiesību normas tirgus definīciju daļēji saista ar spēju aizstāt sniegtos 
pakalpojumus.  Audiovizuālo pakalpojumu jomā šādu spēju ierobežo laiks un nauda, kas 
vajadzīgs, lai izveidotu dažādu raidījumu katalogu.

b) tikai tie pakalpojumi, kas piedāvā dažādus raidījumus, spēs veikt darbību tajā pašā masu 
patēriņa tirgū, kuru aizņem tradicionālās raidorganizācijas.

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 139
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta e) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, kurā 
lietotājs nosaka laiku, kad tiek pārraidīts 
īpašs raidījums, pamatojoties uz 
informācijas nesēju pakalpojuma sniedzēja 
piedāvātā satura izvēli;

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, kurā 
lietotājs nosaka vai var ietekmēt laiku, kad 
tiek pārraidīts īpašs raidījums, vai 
pārraidāmā raidījuma veidu, pamatojoties 
uz informācijas nesēju pakalpojuma 
sniedzēja piedāvātā satura izvēli, vai kurā 
informācijas nesēju pakalpojuma sniedzējs 
attiecīgo pakalpojumu pielāgo lietotāja 
paustajām vēlmēm;

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ņemti vērā dažādie veidi, kādos pakalpojumu 
pielāgo lietotāju vēlmēm.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 140
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta e) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, kurā 
lietotājs nosaka laiku, kad tiek pārraidīts 
īpašs raidījums, pamatojoties uz 
informācijas nesēju pakalpojuma sniedzēja 

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, kurā 
lietotājs izdara individuālu pieprasījumu 
pārraidīt konkrētu audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu, 
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piedāvātā satura izvēli; pamatojoties uz informācijas nesēju 
pakalpojuma sniedzēja piedāvātā satura 
izvēli;

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 141
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta e) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, kurā 
lietotājs nosaka laiku, kad tiek pārraidīts 
īpašs raidījums, pamatojoties uz 
informācijas nesēju pakalpojuma sniedzēja 
piedāvātā satura izvēli;

(e) „nelineārs pakalpojums” ir jebkurš 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojums, kas nav „lineārs 
pakalpojums”;

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 142
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta e) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(e) „nelineārs pakalpojums” ir 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojums, kurā lietotājs nosaka laiku, 
kad tiek pārraidīts īpašs raidījums, 
pamatojoties uz informācijas nesēju 
pakalpojuma sniedzēja piedāvātā satura 
izvēli;

(e) (e) „nelineārs pakalpojums” ir 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojums, kurā lietotājs izdara 
individuālu pieprasījumu pārraidīt 
konkrētu audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu, pamatojoties uz plašu 
piedāvājuma loku, par kura apkopojumu 
redakcionālā atbildība gulstas uz 
informācijas nesēju pakalpojumu sniedzēju;

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi „nelineāra pakalpojuma” jēdzienu definēt kā informācijas nesēju pakalpojumu, par 
kura izveidi redakcionālā atbildība gulstas uz pakalpojuma sniedzēju un kurš lietotājam ir 
pieejams pēc pieprasījuma.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 143
1. PANTA 2. PUNKTS
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1. panta e) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, kurā 
lietotājs nosaka laiku, kad tiek pārraidīts 
īpašs raidījums, pamatojoties uz 
informācijas nesēju pakalpojuma sniedzēja 
piedāvātā satura izvēli;

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, kurā 
lietotājs nosaka laiku, kad tiek pārraidīts 
īpašs raidījums, pamatojoties uz 
informācijas nesēju pakalpojuma sniedzēja 
piedāvātā satura izvēli, vai kritērijus, kas 
nosaka secību, kurā tam tiek nogādāts 
attiecīgais saturs;

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir ar programmatūru izveidotus, uz vēlmēm balstītus pakalpojumus 
iekļaut starp nelineārajiem pakalpojumiem, uz ko var attiekties šī direktīva.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 144
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta e) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, kurā 
lietotājs nosaka laiku, kad tiek pārraidīts 
īpašs raidījums, pamatojoties uz 
informācijas nesēju pakalpojuma sniedzēja 
piedāvātā satura izvēli;

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, kurā 
lietotājs izdara konkrēta pakalpojuma 
individuālu pieprasījumu un nosaka laiku, 
kad šis pakalpojums tiek pārraidīts, 
pamatojoties uz informācijas nesēju 
pakalpojuma sniedzēja piedāvātā satura 
izvēli;

Or. en

Pamatojums

Definējot nelineāros informācijas nesēju pakalpojumus, ir svarīgi uzsvērt to, ka patērētājs 
individuāli pieprasa konkrētu audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumu.

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 145
1. PANTA 2. PUNKTS
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1. panta e) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, kurā 
lietotājs nosaka laiku, kad tiek pārraidīts 
īpašs raidījums, pamatojoties uz 
informācijas nesēju pakalpojuma sniedzēja 
piedāvātā satura izvēli;

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, kuru 
piegādā, izmantojot elektronisko 
komunikāciju tīklus Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2002/21/EK 
2. panta a) punkta nozīmē, kurā lietotājs ar 
individuālu pieprasījumu nosaka laiku, kad 
tiek pārraidīts īpašs raidījums, pamatojoties 
uz informācijas nesēju pakalpojuma 
sniedzēja piedāvātā satura izvēli, un kuram 
ir šādas papildu iezīmes: lietotājs izdara 
konkrēta pakalpojuma individuālu 
pieprasījumu (ieskaitot abonēšanas 
pakalpojumus), pamatojoties uz 
informācijas nesēju pakalpojuma sniedzēja 
piedāvātā satura izvēli; 

Or. xm

Pamatojums

Tehnoloģiskās neitralitātes princips, kas šajā direktīvā attiecas uz lineāro un nelineāro 
informācijas nesēju pakalpojumiem, nozīmē, ka pārraides tehnoloģija nav jānorāda.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 146
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta e) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, kurā 
lietotājs nosaka laiku, kad tiek pārraidīts 
īpašs raidījums, pamatojoties uz 
informācijas nesēju pakalpojuma sniedzēja 
piedāvātā satura izvēli;

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, kurā 
lietotājs ar individuālu pieprasījumu nosaka 
laiku, kad tiek pārraidīts īpašs raidījums, 
pamatojoties uz informācijas nesēju 
pakalpojuma sniedzēja sagatavota un 
apkopota satura izvēli;

Or. en

Pamatojums

Lineāro pakalpojumu definīcijas pamatā jābūt apstākļiem, kādos lietotāji piekļūst saturam. 
Tieši tas ir svarīgi, lai varētu definēt lietotājiem nepieciešamo regulatīvo aizsardzību. Tas arī 
precizē terminu „nelineārs pakalpojums” kā informācijas nesēju pakalpojumu pēc 
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pieprasījuma.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 147
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta f) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(f) „audiovizuāls komerciālais paziņojums” 
ir kustīgi attēli ar skaņu vai bez tās, kas 
pavada audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus un ir paredzēti, lai tieši vai 
netieši veicinātu fiziskas vai juridiskas 
vienības, kas veic saimniecisko darbību, 
preces, pakalpojumus vai tēlu;

(f) „audiovizuāls komerciālais paziņojums” 
ir kustīgi attēli ar skaņu vai bez tās, ko 
pārraida kā daļu no audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumiem un kas 
ir paredzēti, lai tieši vai netieši veicinātu 
fiziskas vai juridiskas vienības, kas veic 
saimniecisko darbību, preces, pakalpojumus 
vai tēlu;

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 148
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta f) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(f) „audiovizuāls komerciālais paziņojums” 
ir kustīgi attēli ar skaņu vai bez tās, kas 
pavada audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus un ir paredzēti, lai tieši vai 
netieši veicinātu fiziskas vai juridiskas 
vienības, kas veic saimniecisko darbību, 
preces, pakalpojumus vai tēlu;

(f) „audiovizuāls komerciālais paziņojums” 
ir kustīgi attēli ar skaņu vai bez tās, ko 
pārraida kā daļu no lineāriem audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumiem un kas 
ir paredzēti, lai tieši vai netieši veicinātu 
fiziskas vai juridiskas vienības, kas veic 
saimniecisko darbību, preces, pakalpojumus 
vai tēlu;

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 13. apsvērumam attiecībā uz precizējumu par šīs direktīvas paplašināšanu, 
ietverot nelineāros pakalpojumus.  Sākotnējais formulējums atstāj iespēju, ka uz reklāmu var 
attiekties visi lineārās TV pienākumi, pat ja to patērē nelineārā veidā (piemēram, tā vietā, lai 
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veidotu lineārās raidījumu programmas daļu, lietotājus aicina nospiest interaktīvu pogu, lai 
redzētu attiecīgo materiālu).  Nelineāra reklāma pēc definīcijas ir pakļauta skatītāju 
kontrolei, tāpēc nav acīmredzama iemesla, kāpēc tai vajadzētu paredzēt stingrākus 
noteikumus nekā reklāmai, piemēram, ilustrētā žurnālā.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 149
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta f) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(f) „audiovizuāls komerciālais paziņojums” 
ir kustīgi attēli ar skaņu vai bez tās, kas 
pavada audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus un ir paredzēti, lai tieši vai 
netieši veicinātu fiziskas vai juridiskas 
vienības, kas veic saimniecisko darbību, 
preces, pakalpojumus vai tēlu;

(f) „audiovizuāls komerciālais paziņojums” 
ir kustīgi attēli ar skaņu vai bez tās, kas 
pavada audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus vai ir tajos iekļauti un ir 
paredzēti, lai par samaksu vai citādu 
atlīdzību, vai pašreklāmas nolūkos tieši vai 
netieši veicinātu fiziskas vai juridiskas 
vienības, kas veic saimniecisko darbību, 
preces, pakalpojumus vai tēlu;

Or. en

Pamatojums

Definīcijā ir skaidri jāiekļauj finansiālā vai cita veida atlīdzība par šāda veida paziņojumiem.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 150
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta f) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(f) „audiovizuāls komerciālais paziņojums” 
ir kustīgi attēli ar skaņu vai bez tās, kas 
pavada audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus un ir paredzēti, lai tieši vai 
netieši veicinātu fiziskas vai juridiskas 
vienības, kas veic saimniecisko darbību, 
preces, pakalpojumus vai tēlu;

(f) „audiovizuāls komerciālais paziņojums” 
ir kustīgi attēli ar skaņu vai bez tās, ko 
pārraida kā daļu no audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumiem un kas 
ir paredzēti, lai tieši vai netieši veicinātu 
juridiskas vienības, kas veic saimniecisko 
darbību, preces, pakalpojumus vai tēlu;

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātais formulējums precizē, ka audiovizuālos komerciālos paziņojumus pārraida kā 
daļu no audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojuma. Tajā ir ņemta vērā arī jauno 
informācijas nesēju pakalpojumu lielākā funkcionalitāte un tas, ka lietotājam ir lielāka 
kontrole pār audiovizuālajiem komerciālajiem pakalpojumiem, ko viņš vai viņa patērē.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 151
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta h) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(h) „aplinku reklāma” ir preču ražotāja vai 
pakalpojumu sniedzēja preču, pakalpojumu, 
nosaukuma, preču zīmes vai nodarbošanās 
atveidojums vārdos vai attēlos raidījumos, ja 
raidorganizācija šādu atveidojumu domājusi 
reklāmas nolūkiem un tas varētu maldināt 
auditoriju savas būtības dēļ. Šāds 
atveidojums uzskatāms par apzinātu jo īpaši 
tad, ja tas ir par samaksu vai citādu 
atlīdzību;

(h) „aplinku reklāma” ir preču ražotāja vai 
pakalpojumu sniedzēja preču, pakalpojumu, 
nosaukuma, preču zīmes vai nodarbošanās 
atveidojums vārdos vai attēlos raidījumos, ja 
raidorganizācija šādu atveidojumu domājusi 
reklāmas nolūkiem un tas varētu maldināt 
auditoriju savas būtības dēļ. Tā ietver arī 
izceļošu un neidentificētu apzinātu 
reklāmu. Šāds atveidojums uzskatāms par 
apzinātu jo īpaši tad, ja tas ir par samaksu 
vai citādu atlīdzību;

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 152
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta h) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(h) „aplinku reklāma” ir preču ražotāja vai 
pakalpojumu sniedzēja preču, pakalpojumu, 
nosaukuma, preču zīmes vai nodarbošanās 
atveidojums vārdos vai attēlos raidījumos, ja 
raidorganizācija šādu atveidojumu 
domājusi reklāmas nolūkiem un tas varētu 
maldināt auditoriju savas būtības dēļ. Šāds 
atveidojums uzskatāms par apzinātu jo īpaši 
tad, ja tas ir par samaksu vai citādu 
atlīdzību;

(h) „aplinku reklāma” ir preču ražotāja vai 
pakalpojumu sniedzēja preču, pakalpojumu, 
nosaukuma, preču zīmes vai nodarbošanās 
atveidojums vārdos vai attēlos raidījumos, ja 
informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējs 
šādu atveidojumu domājis reklāmas 
nolūkiem un tas varētu maldināt auditoriju 
savas būtības dēļ. Šāds atveidojums 
uzskatāms par apzinātu jo īpaši tad, ja tas ir 
par samaksu vai citādu atlīdzību;

Or. de
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Pamatojums

Aplinku reklāmas aizliegumam vajadzētu attiekties ne tikai uz televīzijas raidorganizācijām, 
bet uz visiem audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem. 

Grozījumu iesniedza Gianni De Michelis

Grozījums Nr. 153
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta h) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(h) „aplinku reklāma” ir preču ražotāja vai 
pakalpojumu sniedzēja preču, pakalpojumu, 
nosaukuma, preču zīmes vai nodarbošanās 
atveidojums vārdos vai attēlos raidījumos, ja 
raidorganizācija šādu atveidojumu domājusi 
reklāmas nolūkiem un tas varētu maldināt 
auditoriju savas būtības dēļ. Šāds 
atveidojums uzskatāms par apzinātu jo īpaši 
tad, ja tas ir par samaksu vai citādu 
atlīdzību;

(h) „aplinku reklāma” ir preču ražotāja vai 
pakalpojumu sniedzēja preču, pakalpojumu, 
nosaukuma, preču zīmes vai nodarbošanās 
atveidojums vārdos vai attēlos raidījumos, ja 
raidorganizācija šādu atveidojumu domājusi 
reklāmas nolūkiem un tā mērķis ir maldināt 
auditoriju savas būtības dēļ. Šāds 
atveidojums uzskatāms par apzinātu jo īpaši 
tad, ja tas ir par samaksu vai citādu 
atlīdzību;

Or. en

Pamatojums

„Tas varētu” aizstāšana ar „mērķis ir” pastiprina tā interpretāciju, kas var būt aplinku 
reklāma, un nodrošina skaidrību informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējam. 

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 154
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta h) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(h) „aplinku reklāma” ir preču ražotāja vai 
pakalpojumu sniedzēja preču, pakalpojumu, 
nosaukuma, preču zīmes vai nodarbošanās 
atveidojums vārdos vai attēlos raidījumos, ja 
raidorganizācija šādu atveidojumu 
domājusi reklāmas nolūkiem un tas varētu 
maldināt auditoriju savas būtības dēļ. Šāds 
atveidojums uzskatāms par apzinātu jo īpaši 
tad, ja tas ir par samaksu vai citādu 
atlīdzību;

(h) „aplinku reklāma” ir preču ražotāja vai 
pakalpojumu sniedzēja preču, pakalpojumu, 
nosaukuma, preču zīmes vai nodarbošanās 
atveidojums vārdos vai attēlos raidījumos, ja 
informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējs 
šādu atveidojumu domājis reklāmas 
nolūkiem un tas varētu maldināt auditoriju 
savas būtības dēļ. Šāds atveidojums 
uzskatāms par apzinātu jo īpaši tad, ja tas ir 
par samaksu vai citādu atlīdzību;
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Or. en

Pamatojums

Aplinku reklāma patērētājiem nodara kaitējumu, un tā tāpēc ir jāaizliedz gan lineārajos, gan 
nelineārajos audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumos.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Grozījums Nr. 155
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta h) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

Grozījums neattiecas uz latviešu valodas 
tekstu.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 156
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta h) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(h) „aplinku reklāma” ir preču ražotāja vai 
pakalpojumu sniedzēja preču, pakalpojumu, 
nosaukuma, preču zīmes vai nodarbošanās 
atveidojums vārdos vai attēlos raidījumos, ja 
raidorganizācija šādu atveidojumu 
domājusi reklāmas nolūkiem un tas varētu 
maldināt auditoriju savas būtības dēļ. Šāds 
atveidojums uzskatāms par apzinātu jo īpaši 
tad, ja tas ir par samaksu vai citādu 
atlīdzību;

(h) „aplinku reklāma” ir preču ražotāja vai 
pakalpojumu sniedzēja preču, pakalpojumu, 
nosaukuma, preču zīmes vai nodarbošanās 
atveidojums vārdos vai attēlos raidījumos, ja 
informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējs 
šādu atveidojumu domājis reklāmas 
nolūkiem un tas varētu maldināt auditoriju 
savas būtības dēļ. Šāds atveidojums 
uzskatāms par apzinātu jo īpaši tad, ja tas ir 
par samaksu vai citādu atlīdzību;

Or. en

Pamatojums

Aplinku reklāma ir jāaizliedz visos pakalpojumos, uz ko attiecas šī direktīva. 
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Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Grozījums Nr. 157
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta k) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(k) „produktu izvietošana” ir jebkurš 
audiovizuāla komerciālā paziņojuma veids, 
kurā iekļauta atsauce uz produktu, 
pakalpojumu vai produkta preču zīmi, 
demonstrējot to audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumos, parasti par samaksu 
vai citādu atlīdzību.”

svītrots

Or. it

Pamatojums

Sk. pamatojumu 3. panta h) punkta grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 158
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta k) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(k) „produktu izvietošana” ir jebkurš 
audiovizuāla komerciālā paziņojuma veids, 
kurā iekļauta atsauce uz produktu, 
pakalpojumu vai produkta preču zīmi, 
demonstrējot to audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumos, parasti par samaksu 
vai citādu atlīdzību.”

(k) „veidošanas atbalsts” ir produkta, 
pakalpojuma vai tirdzniecības zīmes 
iekļaušana audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumos žurnālistikas vai 
radošu iemeslu dēļ, ja tas nav saistīts ar 
samaksu vai citādu atlīdzību, ja nav 
reklāmas devēja vai zīmola īpašnieka 
redakcionālas ietekmes un ja nav 
nepamatotas izcelšanas.”

Or. en

Pamatojums

Šis pants definē jauno terminu „veidošanas atbalsts”.
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Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 159
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta k) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(k) „produktu izvietošana” ir jebkurš 
audiovizuāla komerciālā paziņojuma veids, 
kurā iekļauta atsauce uz produktu, 
pakalpojumu vai produkta preču zīmi, 
demonstrējot to audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumos, parasti par samaksu 
vai citādu atlīdzību.”

(k) „produktu izvietošana” ir jebkurš 
audiovizuāla komerciālā paziņojuma veids, 
kurā iekļauta atsauce uz produktu, 
pakalpojumu vai produkta preču zīmi, 
demonstrējot to audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumos, par samaksu vai citādu 
atlīdzību.” Produktu izvietošanas juridiskā 
definīcija neietver raidījumos pasniegtās 
balvas un raidījumos izmantotos 
tirdzniecības veicināšanas produktus ar 
zīmoliem.”

Or. en

Pamatojums

Produktu izvietošanas definīcijā vajadzētu iekļaut skaidru prasību, ka jābūt samaksai vai 
citādai atlīdzībai, lai izslēgtu gadījumus, kad produkti ir kā neatkarīga raidījuma daļa, un to 
iekļaušanas pamatā ir neatkarīgs – pretstatā komerciālam – redakcionāls lēmums. Turklāt ir 
svarīgi, lai jaunie noteikumi par produktu izvietošanu nejauši nepadarītu par nelikumīgiem 
jau pastāvošos un likumīgi izmantotos raidījumu formātus.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 160
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta k) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(k) „produktu izvietošana” ir jebkurš 
audiovizuāla komerciālā paziņojuma veids, 
kurā iekļauta atsauce uz produktu, 
pakalpojumu vai produkta preču zīmi, 
demonstrējot to audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumos, parasti par samaksu 
vai citādu atlīdzību.”

(k) „produktu izvietošana” ir jebkurš 
audiovizuāla komerciālā paziņojuma veids, 
kurā iekļauta atsauce uz produktu, 
pakalpojumu vai produkta preču zīmi, 
demonstrējot to lineāros audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumos, par 
samaksu vai citādu atlīdzību audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējam.”

Or. en
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Pamatojums

Produktu izvietošana jāklasificē kā tāda tikai tad, ja ir bijusi reāla samaksa. 

Produktu izvietošanas noteikumiem vajadzētu attiekties tikai uz lineārajiem pakalpojumiem.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 161
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta k) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(k) „produktu izvietošana” ir jebkurš 
audiovizuāla komerciālā paziņojuma veids, 
kurā iekļauta atsauce uz produktu, 
pakalpojumu vai produkta preču zīmi, 
demonstrējot to audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumos, parasti par samaksu 
vai citādu atlīdzību.”

(k) „produktu izvietošana” ir jebkurš 
audiovizuāla komerciālā paziņojuma veids, 
kurā iekļauta īsa un diskrēta atsauce uz 
produktu, pakalpojumu vai produkta preču 
zīmi, demonstrējot to audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumos, parasti 
par samaksu vai citādu atlīdzību.”

Or. fr

Pamatojums

Produktu īsas un diskrētas izvietošanas mērķis ir saglabāt satura kvalitāti un audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojuma objektivitāti.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 162
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta k) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(k) „produktu izvietošana” ir jebkurš 
audiovizuāla komerciālā paziņojuma veids, 
kurā iekļauta atsauce uz produktu, 
pakalpojumu vai produkta preču zīmi, 
demonstrējot to audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumos, parasti par samaksu 
vai citādu atlīdzību.”

(k) „produktu izvietošana” ir jebkurš 
audiovizuāla komerciālā paziņojuma veids, 
kurā iekļauta atsauce uz produktu, 
pakalpojumu vai produkta preču zīmi, 
demonstrējot to audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumos, parasti par samaksu 
vai citādu atlīdzību.” Produktu izvietošanas 
juridiskā definīcija neietver raidījumos 
pasniegtās balvas vai raidījumos izmantotos 
tirdzniecības veicināšanas produktus ar 
zīmoliem.”

Or. es
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Pamatojums

No „produktu izvietošanas” definīcijas vajadzētu izslēgt gadījumus, kad produkti ir raidījuma 
neatkarīga daļa (piemēram, ikdienas priekšmeti) un to iekļaušanas pamatā ir neatkarīgs, 
nevis komerciāls redakcionāls lēmums. Citādi noteikumi par produktu izvietošanu nelabvēlīgi 
ietekmētu redakcionālus lēmumus audiovizuālajos raidījumos izmantot ikdienas priekšmetus.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 163
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta k) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

(k) „produktu izvietošana” ir jebkurš 
audiovizuāla komerciālā paziņojuma veids, 
kurā iekļauta atsauce uz produktu, 
pakalpojumu vai produkta preču zīmi, 
demonstrējot to audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumos, parasti par samaksu 
vai citādu atlīdzību.”

(k) „produktu izvietošana” ir jebkurš 
audiovizuāla komerciālā paziņojuma veids, 
kurā iekļauta atsauce uz produktu, 
pakalpojumu vai produkta preču zīmi, 
demonstrējot to lineārajos raidījumos, par 
samaksu.”

Or. en

Pamatojums

Grozījums precizē, ka šis noteikums pirmkārt attiecas uz lineārajiem pakalpojumiem un 
raidījumiem, ko demonstrē lineārajos pakalpojumos.

Frāze „parasti par samaksu vai citādu atlīdzību” produktu izvietošanas definīciju atstāj 
pārāk plašu.  Tā var attiekties uz raidījumā redzamajiem visu veidu produktiem vai 
pakalpojumiem, kas sniegti par brīvu.  To pazīst kā atbalsta izvietošanu, un tai nav nekāda ar 
reklāmu saistīta nolūka, tāpēc to nevajadzētu uzskatīt par produktu izvietošanu saskaņā ar 
identifikācijas noteikumiem.  Faktiski bez noteikta veida samaksas nav iespējams noskaidrot, 
vai ir bijusi kāda vienošanās, jo tā rada līgumisku pienākumu parādīt produktu.  Bez šāda 
līgumiska pienākuma izvietošanu nevar uzskatīt par komerciālu paziņojumu.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 164
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta k.a) punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

(k.a) „Eiropas darbi” ir:
(a) darbi, kuri ir tapuši dalībvalstīs;
(b) darbi, kas ir tapuši Eiropas trešās 
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valstīs, kas ir pievienojušās Eiropas 
Padomes Eiropas konvencijai par televīziju 
bez robežām un kas atbilst 2. punkta 
nosacījumiem;
(c) kopražojuma darbi saskaņā ar 

nolīgumiem audiovizuālajā nozarē, kas 
noslēgti starp Eiropas Kopienu un trešām 
valstīm un atbilst šajos nolīgumos 
minētajiem nosacījumiem.
Šī punkta b) un c) apakšpunkta noteikumus 
piemēro ar nosacījumu, ka darbiem, kuri 
tapuši dalībvalstīs, attiecīgajās trešās valstīs 
nepiemēro diskriminējošus pasākumus.

2. Ar 1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minētajiem darbiem galvenokārt jāsaprot 
darbi, ko veidojuši autori un darbinieki, 
kuri dzīvo vienā vai vairākās no 1. punkta 
a) un b) apakšpunktā minētajām valstīm, ar 
noteikumu, ka tie atbilst vienam no trim 
šādiem nosacījumiem:
a) tos ir veidojis viens vai vairāki veidotāji, 
kuri ir reģistrēti vienā vai vairākās no šīm 
valstīm; vai
b) darbu veidošanu vada un faktiski 
kontrolē viens vai vairāki veidotāji, kuri ir 
reģistrēti vienā vai vairākās no šīm valstīm; 
vai
c) šo valstu sadarbības partneru 
ieguldījums kopražošanas izdevumos ir 
dominējošs, un kopražojumu nekontrolē 
viens vai vairāki veidotāji, kas reģistrēti 
kādā citā valstī.
3. Darbus, kas nav Eiropas darbi 1. punkta 
nozīmē, bet kas veidoti saskaņā ar 
divpusējiem kopražošanas nolīgumiem, 
kuri noslēgti starp dalībvalstīm un trešām 
valstīm, uzskata par Eiropas darbiem, ja 
Kopienas sadarbības partneri
sedz lielāko daļu izgatavošanas kopējo 
izmaksu un ja izgatavošanu nekontrolē 
viens vai vairāki veidotāji, kas reģistrēti 
ārpus dalībvalstu teritorijas.”

Or. en
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Pamatojums

Eiropas darbu definīciju vajadzētu iekļaut šajā pantā, un tai nav vajadzīgs atsevišķs pants.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 165
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta k.a) punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

(k.a) „ziņu aģentūra” ir audiovizuālo ziņu 
vairumtirdzniecības piegādātājs lineāro 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējiem un nav 
pakalpojumi, ko tieši sniedz plašai 
sabiedrībai.”

Or. en

Pamatojums

Papildu definīcija paredzēta, lai precizētu un sašaurinātu 3. panta b) punktā ierosināto „īso 
ziņu pārraižu tiesību” apjomu. Tā jo īpaši sākotnējā priekšlikuma terminu „starpnieki” 
sašaurina līdz ziņu aģentūru pakalpojumiem, turklāt tikai tad, ja tās sniedz pakalpojumus 
raidorganizācijām. Definīcijas pamatā ir raidorganizācijas definīcija, kas sniegta 
ierosinātajā 1. panta d) punktā, kā arī ziņu aģentūru pakalpojumu klasifikācija PTO 
Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību vajadzībām. Ziņu aģentūras 
raidorganizācijām jau tagad piegādā lielu daļu no to ārzemju ziņu pārraidēm, un tās tāpēc ir 
praktisks un atbilstošs līdzeklis, ar kuru var īstenot īso ziņu pārraižu tiesības.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 166
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta k.a) punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

(k.a) „informācijas nesēja audiences un 
apraides reitings” ir 
klausītāju/skatītāju/lasītāju skaita aplēse 
attiecīgi radio vai televīzijas raidījumam.

Or. it
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Pamatojums

Šīs direktīvas vajadzībām ir svarīgi iekļaut „audiences reitinga” definīciju.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra,, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 167
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta k.a) punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

(k.a) „audiences, kvalitātes, popularitātes 
un apraides reitings” ir 
klausītāju/skatītāju/lasītāju skaita aplēse 
attiecīgi televīzijas vai radio raidījumam.

Or. it

Pamatojums

Šīs direktīvas vajadzībām ir svarīgi iekļaut „audiences reitinga” definīciju.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia

Grozījums Nr. 168
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta k.a) punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

(k.a) „reitinga struktūra” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas ir 
atbildīga par apsekojumu rīkošanu un/vai 
vadīšanu audiences, popularitātes, 
kvalitātes un apraides reitingu noteikšanas 
nolūkiem.

Or. it

Pamatojums

Šīs direktīvas vajadzībām ir svarīgi iekļaut audiences reitinga un reitinga struktūru definīciju 
(sk. 20.a panta (jauns) grozījumu).
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Grozījumu iesniedza Gianni De Michelis

Grozījums Nr. 169
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta k.a) un k.b) punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

(k.a) „produktu integrācija” nozīmē, ka 
personāžs vai aktieris īpaši piemin kādu 
produktu, izsakot atklātu atbalstu jebkādam 
produktam, ja šāds produkts ir iekļauts 
raidījuma scenārijā un kā tāds ietekmē 
attiecīgā informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzēja atbildību un redakcionālo 
neatkarību;
(k.b) „nepamatota izcelšana” ir produkta 
uzmācīga vizuāla rādīšana uz ekrāna.” 

Or. en

Pamatojums

Terminu „produktu izvietošana”, „produktu integrācija” un „nepamatota izcelšana” 
nošķiršana skatītājam nodrošina lielāku aizsardzību un informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējiem tiesisko noteiktību.
Tas nozīmēs, ka nevienā raidījumā komerciālu produktu vai pakalpojumu nedrīkst 

nepamatoti izcelt. Konkrētāk, jebkādai atsaucei uz kādu produktu vai pakalpojumu jābūt tikai 
tādai, ko var acīmredzami attaisnot ar paša raidījuma redakcionālajām vajadzībām.
Arī ar skaidrāku produktu integrācijas definīciju būs iespējams nodrošināt redakcionālās 
neatkarības aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 170
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta k.b) punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

(k.b) „raidījuma popularitātes reitings” ir 
raidījuma klausītāju/skatītāju/lasītāju 
skaita aplēse attiecīgi radio vai televīzijas 
raidījumam. 

Or. it

Pamatojums

Šīs direktīvas vajadzībām ir svarīgi iekļaut „popularitātes reitinga” definīciju.
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Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 171
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta k.c) punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

(k.c) „raidījuma kvalitātes reitings” ir 
raidījuma vērtējums attiecībā pret 
konkrētiem iepriekš noteiktiem 
parametriem.

Or. it

Pamatojums

Šīs direktīvas vajadzībām ir svarīgi iekļaut „raidījuma kvalitātes reitinga” definīciju.


