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Gianni De Michelis
ar ko groza Padomes Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un 
apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos 
aktos

Priekšlikums Direktīvai (COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD) – grozošais 
tiesību akts)

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 172
1. PANTA 3. PUNKTS, A) PUNKTS

2. panta 1. punkts (Direktīva 89/552/EK)

1) Minētā panta 1. punktā izteicienu 
„televīzijas raidorganizāciju raidītie 
raidījumi” aizstāj ar izteicienu „informācijas 
nesēju pakalpojuma sniedzēju raidītie 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi” un vārdu „raidījumiem” aizstāj 
ar izteicienu „audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumiem”.

1) Minētā panta 1. punktā izteicienu 
„televīzijas raidorganizāciju raidītie 
raidījumi” aizstāj ar izteicienu „lineāro 
informācijas nesēju pakalpojuma sniedzēju 
raidītie audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi” un vārdu „raidījumiem” aizstāj 
ar izteicienu „audiovizuālo informācijas 
pakalpojumi”.

Or. en

Pamatojums

Televīzijas apraides definīcija ir jāgroza, lai tajā iekļautu pakalpojumus, kas pēc būtības ir 
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tādi paši kā tradicionāli plānoti apraides pakalpojumi, taču tiek pārraidīti citās platformās.

Taču direktīvas darbības joma nav jāpaplašina, iekļaujot tajā nelineāri pakalpojumi, kuri arī 
turpmāk kā „informācijas sabiedrības pakalpojumi” jāreglamentē direktīvai par elektronisko 
tirdzniecību.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 173
1. PANTA 3. PUNKTS, A A) PUNKTS (jauns)

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

a a) Direktīvas 2. pantā iekļauj šādu 
1. a punktu:
1. a Dalībvalstis un Komisija saskaņā ar 
savām attiecīgajām pilnvarām garantē 
audiovizuālo informācijas sniedzēju 
saziņas pakalpojumu plurālismu, brīvību 
un neatkarību.

Or. it

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 174
1. PANTA 3. PUNKTS, B) PUNKTS

2. panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

b) Minētā panta 2. punktā vārdu 
„raidorganizācijas” aizstāj ar izteicienu 
„informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzēji”;

b) Minētā panta 2. punktā vārdu 
„raidorganizācijas” aizstāj ar izteicienu 
„lineāru informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzēji”;

Or. en

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 175
1. PANTA 3. PUNKTS, C) PUNKTS

2. panta 3. punkts (Direktīva 89/552/EEK)
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c) Minētā panta 3. punktā vārdu 
„raidorganizācija” aizstāj ar izteicienu 
„informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējs”; izteicienu „redakcionālas dabas 
lēmumus par programmu plāniem” aizstāj ar 
izteicienu „redakcionālas dabas lēmumus par 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu”; izteicienu „televīzijas 
raidījuma veidošanā [sagatavošanā]” aizstāj 
ar izteicienu „audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojuma veidošanā” un izteicienu 
„kurā tā pirmo reizi sākusi raidīt” aizstāj ar 
izteicienu „kurā tā pirmo reizi uzsāka savu 
darbību”, izteicienu „lēmumus par 
programmu plāniem” aizstāj ar „lēmumus 
par audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu”.

Minētā panta 3. punktā vārdu 
„raidorganizācija” aizstāj ar izteicienu 
„lineāru informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējs”; izteicienu „redakcionālas dabas 
lēmumus par programmu plāniem” aizstāj ar 
izteicienu „redakcionālas dabas lēmumus par 
lineāru audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu”; izteicienu „televīzijas 
raidījuma veidošanā [sagatavošanā]” aizstāj 
ar izteicienu „lineāra audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojuma veidošanā” 
un izteicienu „kurā tā pirmo reizi sākusi 
raidīt” aizstāj ar izteicienu „kurā tā pirmo 
reizi uzsāka savu darbību”, izteicienu 
„lēmumus par programmu plāniem” aizstāj 
ar „lēmumus par lineāru audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu”.

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 176
1. PANTA 3. PUNKTS, C A) PUNKTS (jauns)

2. panta 3.a punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

c a) pievieno šādu 3. a punktu:
3 .a Nelineārajiem pakalpojumiem 
dalībvalstis var veikt pasākumus atbilstoši 
Eiropas  Parlamenta un Padomes 
direktīvas 2000/31/EK (direktīva par 
elektronisko tirdzniecību) 3. panta
3) līdz 5) daļai un 12. panta 3) daļai.

Or. de

Pamatojums

Šī panta jaunajam punktam ir jāskaidro dalībvalstu iespēja arī nelineāru pakalpojumu 
gadījumā izdot rīkojumus par pakalpojuma sniegšanas apturēšanu, kā to darīja līdz šim,
pamatojoties uz direktīvu par elektronisko komerciju.
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Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 177
1. PANTA 3. PUNKTA (C.A) APAKŠPUNKTS (jauns)

2. panta 3.a punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

(c.a) Iekļauts šāds 3.a pants:
„3.a. Ja informācijas nesēja pakalpojumu 
sniedzēja juridiskā adrese ir dalībvalstī, bet 
lielākā daļa tā finanšu līdzekļu nāk no 
audiovizuālo pakalpojumu - lineāru un 
nelineāru - sniedzēja citā dalībvalstī, 
uzskatāms, ka tas dibināts otrajā 
dalībvalstī, kurā notiek lielākā daļa tā 
darbības.”

Or. fr

Pamatojums

Lai noteiktu valsti, kurā pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, jāpievieno ekonomiskais 
kritērijs, jo tas ir neitrāls un efektīvs.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 178
1. PANTA 3. PUNKTS, E) PUNKTS

2. panta 5. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

e)Minētā panta 5. punktā vārdu 
„raidorganizācija” aizstāj ar izteicienu 
„informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējs” un „52. panta” aizstāj ar 
„43. panta”. 

Minētā panta 5. punktā vārdu 
„raidorganizācija” aizstāj ar izteicienu 
„audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējs” un „52. panta” 
aizstāj ar „43. panta”.

Or. en

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 179
1. PANTA 3. PUNKTS, F) PUNKTS

2. panta 6. punkts 1. a un 1. b apakšpunkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)
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Šī direktīva neattiecas uz pakalpojumiem, 
kuru lineārais audiovizuālais saturs ir 
saistīts vienīgi ar pakalpojumu un nevis tā 
galveno nolūku.
Šī direktīva izslēdz elektroniskos 
laikrakstus, periodiskos izdevumus, 
žurnālus vai grāmatas, ja to vizuālais 
saturs lielākoties ir statisks.”

Or. en

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 180
1. PANTA 3. PUNKTS, G) PUNKTS

2. panta 7. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

“7. Lai novērstu ļaunprātīgu vai 
krāpniecisku darbību, dalībvalstis var noteikt 
atbilstīgus pasākumus pret citā dalībvalstī 
dibinātu informācijas nesēja pakalpojuma 
sniedzēju, kas vērš visu savu darbību vai 
lielāko tās daļu uz pirmās dalībvalsts 
teritoriju. To katrā atsevišķā gadījumā 
pierāda pirmā dalībvalsts.

“7. Lai novērstu ļaunprātīgu vai 
krāpniecisku darbību sabiedriskās kārtības 
jomā, ko šī direktīva nereglamentē, 
dalībvalstis var noteikt atbilstīgus 
pasākumus pret citā dalībvalstī dibinātu 
informācijas nesēja pakalpojuma sniedzēju, 
kas vērš visu savu darbību vai lielāko tās 
daļu uz pirmās dalībvalsts teritoriju. To katrā 
atsevišķā gadījumā pierāda pirmā 
dalībvalsts. Dalībvalstis netraucē brīvu 
pakalpojumu cirkulāciju jomās, ko 
koordinē šī direktīva.

Or. en

Pamatojums

The Directive aims to achieve a Single Market for audiovisual media services by harmonising 
a set of rules. Article 2.7 in the current wording undermines this objective. It allows Member 
States to block incoming services even if they fully comply with the rules of the Directive, i.e. 
with those rules harmonised to ensure the functioning of the Single Market. In accordance 
with the Treaty and ECJ case law such blocking can only take place in specific cases where 
public order is threatened. The mere fact that a company has been established in Member 
State A for the sole purpose to enjoy the benefit of a more favourable legislation, does not 
constitute an abuse in itself, even if that company conducts activities entirely or mainly in 
Member State B.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 181
1. PANTA 4. PUNKTS, B) PUNKTS

2. a panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

b) Minētā panta 2. punktā „22. a panta” 
aizstāj ar „3. e panta”.

b) 2. un 3. punktu aizstāj šādi:

2. Dalībvalstis uz laiku var pieļaut atkāpi 
no 1. punkta šādos gadījumos:
a) no citas dalībvalsts raidīts audiovizuāls 
informācijas nesēju pakalpojums 
nepārprotami, nopietni un būtiski pārkāpj 
22. panta 1. vai 2. punktu un/vai 3. d un 
3. e pantu;
b) iepriekšējo 12 mēnešos laikā 
informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējs 
vismaz divreiz ir pārkāpis šo noteikumu(-
us);
c) attiecīgā dalībvalsts rakstiski ir 
paziņojusi informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējam un Komisijai par 
iespējamiem pārkāpumiem un par tās 
nodomu atbilstīgi rīkoties, ja šādi 
pārkāpumi atkal atkārtotos;
d) apspriešanās ar raidītāju dalībvalsti un 
Komisiju 15 dienu laikā no c) apakšpunktā 
minētā paziņojuma iesniegšanas nav 
noslēgusies ar izlīgumu, un iespējamais 
pārkāpums turpinās.
Divu mēnešu laikā pēc paziņojuma par 
dalībvalsts veiktajiem pasākumiem 
Komisija izlemj, vai šie pasākumi atbilst 
Kopienas tiesību aktiem. Ja tā izlemj, ka 
neatbilst, dalībvalstij prasa steidzami izbeigt 
attiecīgos pasākumus.
3. Šā panta 2. punkts neierobežo nevienu 
procedūru, tiesiskās aizsardzības līdzekli 
vai sankciju par attiecīgajiem 
pārkāpumiem dalībvalstī, kuras jurisdikcijā 
ir attiecīgā raidorganizācija.

Or. en

Pamatojums

Atkāpes no pirmā punkta, kā arī šajā sakarā izpildāmie nosacījumi ietver visus audiovizuālos 
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informācijas nesēju pakalpojumus, ne tikai televīzijas pārraides. Nelineārie pakalpojumi būtu 
jāiekļauj šajā pantā īpaši saistībā ar nepilngadīgo aizsardzību.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 182
1. PANTA 5. PUNKTS

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

1. Dalībvalstis patur tiesības pieprasīt, lai to 
jurisdikcijā esošie informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzēji ievērotu sīkāk 
izstrādātus vai stingrākus noteikumus jomās, 
uz kurām attiecas šī direktīva.

1. Dalībvalstis patur tiesības pieprasīt, lai to 
jurisdikcijā esošie informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzēji ievērotu sīkāk 
izstrādātus vai stingrākus noteikumus jomās, 
uz kurām attiecas šī direktīva, taču saskaņā 
ar izcelsmes valsts principu šos noteikumus 
nevar attiecināt uz informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri pārraida no 
citas dalībvalsts.

Or. en

Pamatojums

Izskaidro, ka izcelsmes valstij šis princips ir jāpiemēro, lai nodrošinātu, ka pakalpojuma 
sniedzējiem tiek garantēts juridiskās noteiktības minimums.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 183
1. PANTA 5. PUNKTS

3. panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)
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2. Dalībvalstis savā tiesību sistēmā ar 
atbilstīgiem līdzekļiem nodrošina, lai to 
jurisdikcijā esošie informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzēji efektīvi izpildītu šīs 
direktīvas noteikumus.

2. Dalībvalstis savā tiesību sistēmā ar 
atbilstīgiem līdzekļiem nodrošina, lai to 
jurisdikcijā esošie informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzēji efektīvi izpildītu šīs 
direktīvas noteikumus, un arī ievieš 
atbilstošas sankcijas, līdz pat atļaujas 
nodarboties ar televīzijas raidījumu 
veidošanu un apraidi apturēšanai vai arī 
pārskatīšanai. 

Or. it

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 184
1. PANTA 5. PUNKTS

3. panta 2. a punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

2. a Dalībvalstis reizi gadā nosūta Kopienas 
iestādēm informāciju par direktīvas 
īstenošanu. 

Or. it

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 185
1. PANTA 5. PUNKTS

3. panta 3. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

3. Dalībvalstis veicina kopregulēšanas 
režīmus šīs direktīvas koordinētajās jomās.
Šos režīmus plaši atzīst galvenās 
ieinteresētās personas, un šie režīmi 
nodrošina efektīvu ieviešanu.”

3. Lai sasniegtu 2. punktā minēto mērķi, 
dalībvalstis veicina kopregulēšanas un/vai 
pašregulēšanas režīmus šīs direktīvas 
koordinētajās jomās. Šos režīmus plaši atzīst 
galvenās ieinteresētās personas, un šie 
režīmi nodrošina efektīvu ieviešanu.”
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Or. en

Pamatojums

Gan kopregulēšanas, gan pašregulēšanas režīmi ir efektīvs veids, kā īstenot un pastiprināt šīs 
direktīvas mērķus.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 186
1. PANTA 5. PUNKTS

3. panta 3. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

3. Dalībvalstis veicina kopregulēšanas 
režīmus šīs direktīvas koordinētajās jomās.
Šos režīmus plaši atzīst galvenās 
ieinteresētās personas, un šie režīmi 
nodrošina efektīvu ieviešanu.”

3. Dalībvalstis valstu līmenī šīs direktīvas 
koordinētajās jomās veicina
kopregulēšanas un pašregulēšanas režīmus 
kā reglamentējošu līdzekli, kura pamatā ir 
sadarbība starp valsts struktūrām un 
pašregulācija. Šos režīmus plaši atzīst 
galvenās ieinteresētās personas, un šie 
režīmi nodrošina efektīvu ieviešanu.”

Or. en

Pamatojums

Self-regulatory bodies have been functioning as an effective and integral element of the 
regulatory ecology across the EU communications industry in many states for well over a 
decade. These models can directly and promptly respond to the consumers.   Accordingly, 
Recital 25 of the proposal states that self- and co-regulation play key roles in guaranteeing 
consumer protection and both should be taken into consideration in particular under the 
aspect of “better regulation". Without the flexibility and the sense of industry responsibility 
that self-regulation affords, there is concern that statutory regulation may therefore not be 
able to provide the public with the same levels of protection that they are currently enjoying.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 187
1. PANTA 5. PUNKTS

3. panta 3. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

3. Dalībvalstis veicina kopregulēšanas 
režīmus šīs direktīvas koordinētajās jomās. 
Šos režīmus plaši atzīst galvenās 
ieinteresētās personas, un šie režīmi
nodrošina efektīvu ieviešanu.”

3. Saistībā ar šīs direktīvas noteikumu 
ieviešanu un īstenošanu, dalībvalstis 
veicina pašregulēšanas un kopregulēšanas 
sistēmas. Šīs sistēmas plaši atzīst
ieinteresētās personas attiecīgajā dalībvalstī,
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un tās nodrošina efektīvu ieviešanu.”

Or. de

Pamatojums

Skaidrojums, ka „kopregulēšanas” jēdziens ietver arī paškontroli attiecīgi pašregulēšanu, ja 
galvenās atbildīgās ir dalībvalstis. Turklāt vārdi „plaši atzīst“ jāattiecina uz vispārēju 
atzīšanu tikai dalībvalstī, nevis Kopienā.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 188
1. PANTA 5. PUNKTS

3. panta 3. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

3. Dalībvalstis veicina kopregulēšanas 
režīmus šīs direktīvas koordinētajās jomās. 
Šos režīmus plaši atzīst galvenās 
ieinteresētās personas, un šie režīmi 
nodrošina efektīvu ieviešanu.”

3. Lai sasniegtu šīs direktīvas mērķus, 
Dalībvalstis patur tiesības veicināt
pašregulēšanas un/vai kopregulēšanas
režīmus šīs direktīvas koordinētajās jomās. 
Šos režīmus plaši atzīst galvenās 
ieinteresētās personas, un šie režīmi 
nodrošina efektīvu ieviešanu.”

Or. en

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs jau ir ieviesti labi funkcionējoši, efektīvi pašregulēšanas instrumenti, kas 
risina informācijas nesēju politikas jautājumus, uz kuriem attiecas arī šī direktīva. Šo 
pašregulēšanas instrumentu darbības turpināšana nebūtu jāapspriež.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 189
1. PANTA 5. PUNKTS

3. panta 3. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

3. Dalībvalstis veicina kopregulēšanas 
režīmus šīs direktīvas koordinētajās jomās. 
Šos režīmus plaši atzīst galvenās 
ieinteresētās personas, un šie režīmi 
nodrošina efektīvu ieviešanu.”

3. Dalībvalstis veicina pašregulēšanas 
un/vai kopregulēšanas režīmus šīs direktīvas 
koordinētajās jomās. Šos režīmus plaši atzīst 
galvenās ieinteresētās personas, un šie 
režīmi nodrošina efektīvu ieviešanu.”

Or. en
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Pamatojums

Numerous examples in mobile communications and the Internet show that effective 
implementation of the provisions in the Directive can also be achieved through self-
regulation. Accordingly, Recital states that self- and co-regulation play key roles in 
guaranteeing consumer protection and both should be taken into consideration in particular 
under the aspect of “better regulation.” 

Furthermore the omission of self-regulation from the Directive itself rules out a regulatory 
instrument that has proved very effective in national markets. For example in the UK the 
Association for Television On-Demand (ATVOD) is a self-regulatory body committed to 
protecting consumers of on-demand audiovisual content services provided by its members. 
ATVOD ensures that its members adhere to its code of practice, adjudicates on consumer 
queries and helps promote greater understanding of, and trust in, on-demand services. The 
ATVOD Code of Practice also provides for specific measures to protect children. 

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 190
1. PANTA 5. PUNKTS

3. panta 3. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

3. Dalībvalstis veicina kopregulēšanas 
režīmus šīs direktīvas koordinētajās jomās. 
Šos režīmus plaši atzīst galvenās 
ieinteresētās personas, un šie režīmi 
nodrošina efektīvu ieviešanu.”

3. Dalībvalstis veicina kopregulēšanas un 
pašregulēšanas režīmus šīs direktīvas 
koordinētajās jomās. Šos režīmus plaši atzīst 
galvenās ieinteresētās personas, un šie 
režīmi nodrošina efektīvu ieviešanu.”

Or. it

Pamatojums

Ir jāuzsver, ka it īpaši attiecībā uz agresīviem un tehnoloģiski progresīviem informācijas 
nesējiem, šajā jomā uz tiesībām gūt informāciju ir katrā ziņā jāattiecina princips par cilvēka 
cieņas respektēšanu un informācijas konfidencialitāti.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 191
1. PANTA 6. PUNKTS

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka īsu ziņu 
reportāžu nolūkā citās dalībvalstīs dibinātas 
raidorganizācijas ir tiesīgas godīgā, saprātīgā 

1. Ievērojot līgumsaistības starp 
attiecīgajām raidorganizācijām, dalībvalstis 
var nodrošināt, ka īsu ziņu reportāžu nolūkā 
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un nediskriminējošā veidā piekļūt sabiedrību 
ļoti interesējošiem pasākumiem, kurus 
pārraida to jurisdikcijā esoša 
raidorganizācija.

citās dalībvalstīs dibinātas raidorganizācijas 
ir tiesīgas godīgā, saprātīgā un 
nediskriminējošā veidā un par saprātīgu 
atlīdzību piekļūt sabiedrību ļoti 
interesējošiem pasākumiem, kurus pārraida 
to jurisdikcijā esoša raidorganizācija.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas formulējumā ir jāatspoguļo fakts, ka īso ziņu pārraides tiesības tradicionāli notiek, 
slēdzot divpusējas vienošanās.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 192
1. PANTA 6. PUNKTS

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka īsu ziņu 
reportāžu nolūkā citās dalībvalstīs dibinātas 
raidorganizācijas ir tiesīgas godīgā, saprātīgā 
un nediskriminējošā veidā piekļūt 
sabiedrību ļoti interesējošiem pasākumiem, 
kurus pārraida to jurisdikcijā esoša 
raidorganizācija.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka īsu ziņu 
reportāžu nolūkā citās dalībvalstīs dibinātas 
raidorganizācijas un ziņu aģentūras, kas 
darbojas raidorganizāciju vārdā, ir tiesīgas 
godīgā, saprātīgā un nediskriminējošā veidā 
piekļūt ļoti interesējošiem pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

The proposed addition to Article 3(b)(1) reproduces the  reference to intermediaries in 
Recital 27 and thus gives additional clarity to the Commission proposal. For events taking 
place outside their country of establishment, broadcasters frequently rely on intermediaries 
such as news agencies to provide short news coverage. The inclusion of a reference to news 
agencies in Article 3(b) would ensure broadcasters are able to receive this raw international 
news material in the most efficient format for their purposes. To limit the right to 
broadcasters, by excluding news agencies, would establish a right that is more theoretical 
than real because of the practical issues of making crossborder arrangements swiftly, 
particularly when a news event is unexpected.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 193
1. PANTA 6. PUNKTS

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka īsu ziņu 1. Dalībvalstis nodrošina, ka īsu ziņu 
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reportāžu nolūkā citās dalībvalstīs dibinātas 
raidorganizācijas ir tiesīgas godīgā, 
saprātīgā un nediskriminējošā veidā piekļūt 
sabiedrību ļoti interesējošiem pasākumiem, 
kurus pārraida to jurisdikcijā esoša 
raidorganizācija.

reportāžu nolūkā citās dalībvalstīs dibinātas 
raidorganizācijas ir tiesīgas par godīgu 
atlīdzību un nediskriminējošā veidā piekļūt 
sabiedrību ļoti interesējošiem pasākumiem, 
kurus pārraida to jurisdikcijā esoša 
raidorganizācija.

Or. en

Pamatojums

Šo pasākumu īsiem fragmentiem būtu jābūt pieejamiem arī citiem, tostarp aģentūrām, ja vien 
par šīm tiesībām ir godīgi samaksāts un tās ir valstiski atzītas.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 194
1. PANTA 6. PUNKTS

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka īsu ziņu 
reportāžu nolūkā citās dalībvalstīs dibinātas 
raidorganizācijas ir tiesīgas godīgā, saprātīgā 
un nediskriminējošā veidā piekļūt sabiedrību 
ļoti interesējošiem pasākumiem, kurus 
pārraida to jurisdikcijā esoša 
raidorganizācija.

1. Dalībvalsts garantē, ka īsu ziņu reportāžu 
nolūkā citās dalībvalstīs dibinātas 
raidorganizācijas ir tiesīgas godīgā, saprātīgā 
un nediskriminējošā veidā piekļūt sabiedrību 
ļoti interesējošiem pasākumiem, kurus 
pārraida to jurisdikcijā esoša 
raidorganizācija.

Or. de

Pamatojums

Skaidrojums, ka šī direktīva ievieš tiesības uz īsu ziņu reportāžām visā Kopienā.

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

Grozījums Nr. 195
1. PANTA 6. PUNKTS

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

1. a Dalībvalstis var ierosināt, ka to 
jurisdikcijā esošās raidorganizācijas 
izņēmuma kārtā neraida atsevišķus 
notikumus, kurus šajā dalībvalstī uzskata 
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par ļoti būtiskiem sabiedrībai un kas nav 
iekļauti 3. panta a) apakšpunktā minētajā 
sarakstā, ja tas nepieciešams to īpašā 
svarīguma, neparedzamības vai laika 
iemeslu dēļ. Šādus pieprasījumus izskata 
paātrinātā pārbaudes procedūrā, kā arī 
ievērojot 3. b panta 2. punktu.

Or. it

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 196
1. PANTA 6. PUNKTS

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

1. a Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka to 
jurisdikcijā esošas raidorganizācijas un 
citās dalībvalstīs dibinātas 
raidorganizācijas ir tiesīgas godīgā, 
saprātīgā un nediskriminējošā veidā piekļūt 
pasākumiem, kurus uzskata par ļoti 
būtiskiem sabiedrībai un kurus pārraida to 
jurisdikcijā esoša raidorganizācija, un 
saņemt atbilstošu atlīdzību par to.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijas priekšlikumus par tiesībām uz īsu ziņu pārraidi nenodrošina pilsoņiem 
piekļuvi informācijai par sabiedrībai svarīgiem pasākumiem. Tādēļ visā Kopienā ir jānosaka 
tiesības uz īsu ziņu pārraidi. Turklāt šāds noteikums arī veicinātu vēl joprojām aktuālo mērķi 
par EK direktīvas saskaņošanu ar attiecīgo Eiropas Padomes konvenciju.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 197
1. PANTA 6. PUNKTS

3. b panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Raidorganizācijas var brīvi izvēlēties īsus 
izvilkumus no ziņu reportāžām, izmantojot 
raidorganizācijas pārraidīto signālu un 

2. Licencētas raidorganizācijas var vai nu 
brīvi izvēlēties īsus izvilkumus no ziņu 
reportāžām, izmantojot raidorganizācijas 
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norādot vismaz ziņu avotu. pārraidīto signālu un norādot vismaz ziņu 
avotu, vai arī viņām pašām tiek dota brīva 
pieejamība pasākumam īsas ziņu 
reportāžas veidošanas nolūkā.

Or. en

Pamatojums

Arī pieejamība pašam pasākumam var būt alternatīva, lai iegūtu materiālu, kas vajadzīgs īsas 
ziņu reportāžas sagatavošanai. 

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 198
1. PANTA 6. PUNKTS

3. b panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Raidorganizācijas vai starpnieki var brīvi 
izvēlēties īsus izvilkumus no ziņu 
reportāžām, izmantojot raidorganizācijas 
pārraidīto signālu un norādot vismaz ziņu 
avotu.

2. Raidorganizācijas var vai nu brīvi 
izvēlēties īsus izvilkumus no ziņu 
reportāžām, izmantojot raidorganizācijas 
pārraidīto signālu un norādot vismaz ziņu 
avotu, vai arī saskaņā ar dalībvalsts 
tiesībām pārraidīšanas nolūkā tām ļauj 
tiešu piekļuvi sabiedrību ļoti interesējošiem 
pasākumiem.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstij suverēni jāpieņem lēmums, vai tā raidorganizācijām piešķir tiesības sniegt īsu 
ziņu reportāžas, ļaujot tām tieši piekļūt notikumam vai izmantojot signālu.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 199
1. PANTA 6. PUNKTS

3. b panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Raidorganizācijas var brīvi izvēlēties īsus 
izvilkumus no ziņu reportāžām, izmantojot 
raidorganizācijas pārraidīto signālu un

2. Raidorganizācijas var brīvi izvēlēties un 
pārraidīt īsus izvilkumus no ziņu 
reportāžām, izmantojot raidorganizācijas 
pārraidīto signālu ar noteikumu, ka ir 



AM\630521LV.doc PE 378.524v03-00 16/85 AM\

LV  Ārējais tulkojums

norādot vismaz ziņu avotu. norādīts ziņu avots.

Or. it

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 200
1. PANTA 6. PUNKTS

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

Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošie audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzēji ļauj pakalpojuma 
saņēmējiem vienkārši, tieši un pastāvīgi 
piekļūt vismaz šādai informācijai:

Dalībvalstis ar atbilstošiem līdzekļiem 
nodrošina, ka to jurisdikcijā esošie lineāru 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzēji ļauj pakalpojuma 
saņēmējiem vienkārši, tieši un pastāvīgi 
piekļūt vismaz šādai informācijai:

Or. en

Pamatojums

Dod dalībvalstīm elastību izmantot pašregulēšanu vai kopregulēšanu.

Šai direktīvai ir jāattiecas tikai uz lineāriem pakalpojumiem.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 201
1. PANTA 6. PUNKTS

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

Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošie audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzēji ļauj pakalpojuma 
saņēmējiem vienkārši, tieši un pastāvīgi 
piekļūt vismaz šādai informācijai:

Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošie audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzēji ļauj pakalpojuma 
saņēmējiem vienkārši, tieši un pastāvīgi 
piekļūt digitālajai adresei, kurā iekļauta
vismaz šāda informācija:

Or. es
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Pamatojums

Vienkārši laika taupīšanas nolūkā būtu lietderīgi nodrošināt lietotājiem detalizētu 
informāciju, izmantojot mehānismu, kas bez vajadzības nepaplašina virsrakstus.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 202
1. PANTA 6. PUNKTS

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

Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošie audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzēji ļauj pakalpojuma 
saņēmējiem vienkārši, tieši un pastāvīgi 
piekļūt vismaz šādai informācijai:

Dalībvalstis ar atbilstošiem līdzekļiem 
nodrošina, ka to jurisdikcijā esošie 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzēji ļauj pakalpojuma 
saņēmējiem vienkārši, tieši un pastāvīgi 
piekļūt vismaz šādai informācijai:

Or. en

Pamatojums

Valodas lietojumam ir jābūt konsekventam. Dod dalībvalstīm elastību izmantot 
kopregulēšanu.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 203
1. PANTA 6. PUNKTS

3. c panta 1. punkta b) apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK)

b) ģeogrāfiskā adrese, kurā dibināts 
informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējs,

b) ģeogrāfiskā un pasta adrese, kurā dibināts 
informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējs,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Grozījums Nr. 204
1. PANTA 6. PUNKTS

3. c panta da) apakšpunkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

da) norāde par nepilngadīgajiem 
nepiemērotu saturu vai efektīvas filtrēšanas 
sistēmas, kas novērš nepilngadīgo piekļuvi 
informācijai, kas nopietni var ietekmēt viņu 
fizisko vai psiholoģisko attīstību.

Or. it

Pamatojums

3. c pantā ir noteikti obligātie noteikumi audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējiem; šie noteikumi jāņem vērā ne tikai, lai vienkāršotu pakalpojumu sniedzēju 
noteikšanu, bet arī, lai pakalpojumu sniedzēji veiktu īpašus pasākumus nepilngadīgo 
aizsardzībai.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 205
1. PANTA 6. PUNKTS

3. d pants (Direktīva 89/552/EEK)

Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka to jurisdikcijā esošie 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi netiek izplatīti veidā, kas 
nopietni var ietekmēt nepilngadīgo fizisko, 
garīgo vai morālo attīstību.

Dalībvalstis ar atbilstīgiem līdzekļiem 
nodrošina, ka to jurisdikcijā esošie lineāri 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi netiek izplatīti veidā, kas 
nopietni var ietekmēt nepilngadīgo fizisko, 
garīgo vai morālo attīstību.

Or. en

Pamatojums

Dod dalībvalstīm elastību izmantot pašregulēšanu vai kopregulēšanu.

Šai direktīvai ir jāattiecas tikai uz lineāriem pakalpojumiem.
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Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Grozījums Nr. 206
1. PANTA 6. PUNKTS

3. d pants (Direktīva 89/552/EEK)

Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka to jurisdikcijā esošie 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi netiek izplatīti veidā, kas 
nopietni var ietekmēt nepilngadīgo fizisko, 
garīgo vai morālo attīstību.

1. Audiovizuālie raidījumi vai audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumi, kas
nopietni var ietekmēt nepilngadīgo fizisko, 
garīgo vai morālo attīstību, ir aizliegti.

2. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu iepriekš minētā aizlieguma 
īstenošanu.

Or. it

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 207
1. PANTA 6. PUNKTS

3. d pants (Direktīva 89/552/EEK)

Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka to jurisdikcijā esošie 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi netiek izplatīti veidā, kas 
nopietni var ietekmēt nepilngadīgo fizisko, 
garīgo vai morālo attīstību.

Dalībvalstis ar atbilstīgiem līdzekļiem 
nodrošina, ka to jurisdikcijā esošie 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi netiek izplatīti veidā, kas 
nopietni var ietekmēt nepilngadīgo fizisko, 
garīgo vai morālo attīstību.

Or. en

Pamatojums

Valodas lietojumam ir jābūt konsekventam. Dod dalībvalstīm elastību izmantot 
kopregulēšanu.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 208
1. PANTA 6. PUNKTS

3. d pants (Direktīva 89/552/EEK)

Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka to jurisdikcijā esošie 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi netiek izplatīti veidā, kas 
nopietni var ietekmēt nepilngadīgo fizisko, 
garīgo vai morālo attīstību.

Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka to jurisdikcijā esošie 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi un audiovizuālie komerciālie 
paziņojumi netiek izplatīti veidā, kas 
nopietni var ietekmēt nepilngadīgo fizisko, 
garīgo vai morālo attīstību.

Or. en

Pamatojums

Esošā panta formulējums ir pārāk ierobežojošs. Nepilngadīgo labklājības aizsardzība ir 
kompromisam pārāk svarīgs princips, neskatoties uz to, kādā audiovizuālo informācijas 
nesēju veidā pakalpojums varētu būt.

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 209
1. PANTA 6. PUNKTS

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

Tās nodrošina, lai netiktu atļauti 
komerciālie paziņojumi, sponsorēšana, 
reklāma vai tādu preču pārdošana, kas 
ražotas apstākļos, kas neatbilst 
starptautiskajām tiesībām, kuras aizliedz 
bērnu darbu.

Or. fr

Pamatojums

Būtu liekulīgi izlikties aizstāvam nepilngadīgo morāli, vēršot jauno patērētāju uzmanību uz 
produktiem, kurus nelikumīgi ražo bērni.
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Grozījumu iesniedza Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Grozījums Nr. 210
1. PANTA 6. PUNKTS

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

Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošie audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzēji nekādos apstākļos 
nepārraida bērnu pornogrāfijas materiālus, 
par tā neievērošanu draud administratīvas 
vai soda sankcijas.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā atgadījumus daudzās dalībvalstīs saistībā ar bērnu pazušanu un slepkavībām, ar 
pedofiliju saistītus pārkāpumus, pornogrāfisko materiālu izplatīšanu, interneta vietnes, kas 
mudina izmantot bērnus, un pieaugošā vardarbība pret sievietēm, arvien svarīgāk kļūst 
skaidri un noteikti iejaukties sabiedrības ļaunumā, kas īpaši ietekmē nevainīgas un 
ievainojamas vecuma grupas.

Grozījumu iesniedza Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Grozījums Nr. 211
1. PANTA 6. PUNKTS

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

Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošie audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina 
filtrēšanas sistēmas saturam, kas slikti 
ietekmē nepilngadīgo fizisko, garīgo un 
morālo attīstību.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā atgadījumus daudzās dalībvalstīs saistībā ar bērnu pazušanu un slepkavībām, ar 
pedofiliju saistītus pārkāpumus, pornogrāfisko materiālu izplatīšanu, interneta vietnes, kas 
mudina izmantot bērnus, un pieaugošā vardarbība pret sievietēm, arvien svarīgāk kļūst 
skaidri un noteikti iejaukties sabiedrības ļaunumā, kas īpaši ietekmē nevainīgas un 
ievainojamas vecuma grupas.
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Grozījumu iesniedza Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Grozījums Nr. 212
1. PANTA 6. PUNKTS

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

Dalībvalstis prasa audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējiem veicināt informēšanas 
kampaņas, lai novērstu vardarbību pret 
sievietēm un nepilngadīgajiem, ja 
iespējams, sadarbībā ar šajā nozarē 
iesaistītajām sabiedriskajām un privātajām 
apvienībām un juridiskajām personām.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā atgadījumus daudzās dalībvalstīs saistībā ar bērnu pazušanu un slepkavībām, ar 
pedofiliju saistītus pārkāpumus, pornogrāfisko materiālu izplatīšanu, interneta vietnes, kas 
mudina izmantot bērnus, un pieaugošā vardarbība pret sievietēm, arvien svarīgāk kļūst 
skaidri un noteikti iejaukties sabiedrības ļaunumā, kas īpaši ietekmē nevainīgas un 
ievainojamas vecuma grupas.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 213
1. PANTA 6. PUNKTS

3. e pants (Direktīva 89/552/EEK)

Dalībvalstis ar atbilstīgiem līdzekļiem 
nodrošina, ka to jurisdikcijā esošo 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinātie
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi un audiovizuālie komerciālie 
paziņojumi nesatur kūdīšanu uz naidu, 
pamatojoties uz dzimuma, rasu vai etnisku 
izcelsmi, reliģiju vai ticību, invaliditāti, 
vecumu vai seksuālo orientāciju.

1. Audiovizuālie raidījumi vai audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumi un 
audiovizuālie komerciālie paziņojumi, kas 
satur jebkāda veida kūdīšanu uz naidu, 
pamatojoties uz dzimuma, rasu vai etnisku 
izcelsmi, reliģiju vai ticību, invaliditāti, 
vecumu vai seksuālo orientāciju, ir aizliegti.

2. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
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lai nodrošinātu iepriekš minētā aizlieguma 
īstenošanu.

Or. it

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 214
1. PANTA 6. PUNKTS

3. e pants (Direktīva 89/552/EEK)

Dalībvalstis ar atbilstīgiem līdzekļiem 
nodrošina, ka to jurisdikcijā esošo 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinātie 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi un audiovizuālie komerciālie 
paziņojumi nesatur kūdīšanu uz naidu, 
pamatojoties uz dzimuma, rasu vai etnisku 
izcelsmi, reliģiju vai ticību, invaliditāti, 
vecumu vai seksuālo orientāciju.

Dalībvalstis ar atbilstīgiem līdzekļiem 
nodrošina, ka to jurisdikcijā esošo 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinātie 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi un audiovizuālie komerciālie 
paziņojumi nesatur kūdīšanu uz naidu, 
pamatojoties uz dzimuma, rasu vai etnisku 
izcelsmi, reliģiju vai ticību, invaliditāti, 
vecumu vai seksuālo orientāciju.
Turpretī, tās motivē informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējus un atbalsta to 
centienus uzlabot pieeju personām ar 
fiziskās vai garīgās attīstības traucējumiem.

Or. fr

Pamatojums

Nepietiek apliecināt diskriminējoša satura aizliegumu, konkrēti jāraksturo sociālās, 
ekonomiskās un kultūras problēmas, kuras piekļuve programmām sagādā invalīdiem vai 
veciem cilvēkiem.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 215
1. PANTA 6. PUNKTS

3. f pants (Direktīva 89/552/EEK)

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošie informācijas nesēju pakalpojumu 

svītrots
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sniedzēji, ja tas ir iespējams, ar atbilstīgiem 
līdzekļiem veicina Eiropas darbu 
izgatavošanu un piekļuvi tiem 6. panta 
izpratnē.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošie informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzēji nepārraida kinematogrāfijas 
darbus ārpus laika, kas saskaņots ar tiesību 
subjektiem.
3. Dalībvalstis paziņo Komisijai ne vēlāk kā 
ceturtā gada beigās pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas un pēc tam ik pēc trīs gadiem 
par 1. punktā noteiktā pasākuma 
īstenošanu.
4. Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu 
sniegto informāciju, paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 1. punkta 
piemērošanu, ņemot vērā tirgus un 
tehnoloģiju attīstību.

Or. es

Pamatojums

Tā kā pakalpojumi kļūst specializētāki, ir izveidoti tematiskie kanāli un digitālais laikmets 
izraisa atbilstošu lineāro un nelineāro pakalpojumu daudzveidības palielināšanos, kvotu 
izmantošana kļūst arvien vairāk novecojusi. Pēc lietotāja un nevis likumdevēja interesēm būtu 
jānosaka pakalpojumu sniedzējam, kāda veida pakalpojumus piedāvāt.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 216
1. PANTA 6. PUNKTS

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošie informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzēji, ja tas ir iespējams, ar atbilstīgiem 
līdzekļiem veicina Eiropas darbu 
izgatavošanu un piekļuvi tiem 6. panta 
izpratnē.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Sk. 13. apsvēruma pamatojumu par paskaidrojumu direktīvas paplašināšanai, iekļaujot tajā 
nelineārus pakalpojumus.  Kvotu noteikumi lineāriem pakalpojumiem ir ietverti esošās 
direktīvas 4. un 5. pantā.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 217
1. PANTA 6. PUNKTS

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošie informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzēji, ja tas ir iespējams, ar atbilstīgiem 
līdzekļiem veicina Eiropas darbu 
izgatavošanu un piekļuvi tiem 6. panta 
izpratnē.

1. Dalībvalstis veicina, ka to jurisdikcijā 
esošie informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzēji, ja tas ir iespējams, ar atbilstīgiem 
līdzekļiem veicina Eiropas darbu 
izgatavošanu un piekļuvi tiem 6. panta 
izpratnē.

Or. en

Pamatojums

Kvotu noteikumi nav vajadzīgi, ja vairāk pakalpojumu piedāvā lielāku dažādību. Ir daudz 
efektīvāki paņēmieni, kā veicināt Eiropas darbu ražošanu un pārraidi.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 218
1. PANTA 6. PUNKTS

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošie informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzēji, ja tas ir iespējams, ar atbilstīgiem 
līdzekļiem veicina Eiropas darbu 
izgatavošanu un piekļuvi tiem 6. panta 
izpratnē.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošie informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzēji ar atbilstīgiem līdzekļiem veicina
Eiropas darbu izgatavošanu un piekļuvi tiem 
6. panta izpratnē.

Or. en
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Pamatojums

1989. gadā esošā panta mērķis bija ieviest noteikumu par Eiropas darbu vienmērīgu un 
pakāpenisku veicināšanu. Mūsdienās, ņemot vērā Lisabonas stratēģiju, šajā jautājumā ir 
jāierosina daudz prasīgāki noteikumi, lai atbalstītu Eiropas audiovizuālo nozari un saglabātu 
Eiropas bagāto kultūras dažādību. Tādēļ dalībvalstīm nebūtu jāizvairās nodrošināt Eiropas 
ražojumu veicināšanai vajadzīgos centienus.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 219
1. PANTA 6. PUNKTS

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošie informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzēji, ja tas ir iespējams, ar atbilstīgiem 
līdzekļiem veicina Eiropas darbu 
izgatavošanu un piekļuvi tiem 6. panta 
izpratnē.

1. Dalībvalstis veicina, ka to jurisdikcijā 
esošie informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzēji, ja tas ir iespējams, veicina Eiropas 
darbu izgatavošanu un piekļuvi tiem 6. panta 
izpratnē.

Or. en

Pamatojums

Nelineāro pakalpojumu tirgus ir ļoti agrīnā attīstības pakāpē. Kultūras kvotu vai finansiāla 
ieguldījuma, ja tāds ir iespējams, piemērošana var apdraudēt jauno pakalpojumu attīstību. 
Arī šķēršļu samazināšana attiecībā uz izplatīšanu radītu pozitīvu iespaidu uz kultūras 
dažādību.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 220
1. PANTA 6. PUNKTS

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošie informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzēji, ja tas ir iespējams, ar atbilstīgiem 
līdzekļiem veicina Eiropas darbu 
izgatavošanu un piekļuvi tiem 6. panta 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošie lineāru audiovizuālu informācijas 
nesēju pakalpojumu sniedzēji, ja tas ir 
iespējams, ar atbilstīgiem līdzekļiem veicina 
Eiropas darbu izgatavošanu un piekļuvi tiem 
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izpratnē. 6. panta izpratnē.

Or. en

Pamatojums

Patērētāji, kas pakalpojumu izvēlas pēc pieprasījuma, gūtu labumu no daudz plašāka un 
dažādāka audiovizuālā satura piedāvājuma. Viņi var arī izvēlēties, kādu saturu vēlas skatīties 
jebkurā noteiktā laikā. Tas nelineāru pakalpojumu kontekstā kvotu un ražojuma noteikumus 
padara nevajadzīgus.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 221
1. PANTA 6. PUNKTS

3. f panta 1. punkta 1. a apakšpunkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

Nelineāros pakalpojumos šī veicināšana 
var notikt galvenokārt ar šādiem 
līdzekļiem : minimāls ieguldījums Eiropas 
ražojumos, atkarībā no apgrozījuma, 
minimāls Eiropas ražojumu skaits “video 
pēc pieprasījuma” katalogos un atraktīva 
Eiropas ražojumu pasniegšana 
elektroniskajās.

Or. fr

Pamatojums

Svarīgi, lai nelineārie pakalpojumi piedalītos Eiropas ražojumu atbalstā un veicināšanā, 
atbilstoši direktīvas reglamentējošām saistībām. Šos pakalpojumus parasti piedāvā lieli 
uzņēmumi, kuru finansiālās iespējas ir daudz augstākas nekā tādām raidorganizācijām kā 
telekomunikāciju sniedzēji, Interneta pakalpojumu sniedzēji u.c. Saistību attiecībā pret 
kultūru daudzveidību uzlikšana tikai raidorganizācijām bīstami apdraudētu Eiropas 
ražojumus.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 222
1. PANTA 6. PUNKTS

3. f panta 1. punkts (Direktīva 89/552/EEK)
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1. Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošie informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzēji, ja tas ir iespējams, ar atbilstīgiem 
līdzekļiem veicina Eiropas darbu 
izgatavošanu un piekļuvi tiem 6. panta 
izpratnē.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošie informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzēji, (daļēji, ja tas ir iespējams, ar 
tiešiem pašu ieguldījumiem), ar atbilstīgiem 
līdzekļiem veicina Eiropas darbu 
izgatavošanu un piekļuvi tiem, vienlaikus 
ņemot vērā konkurenci starp dažādiem 
izplatīšanas tirgiem 6. panta izpratnē, 
attiecībā uz vismaz 40 % no pārraidītajiem 
darbiem; šo kvotu piemēro ikdienā, vismaz 
20 % no tiem pārraidot visizdevīgākajos 
raidlaikos. 

Or. it

Pamatojums

Eiropas rūpniecībai, lai tā varētu konkurēt ar Amerikas Savienotajām Valstīm, Indiju, 
Latīņameriku un Ķīnu, ir jābūt attīstības perspektīvai, kas būs iespējama vienīgi tad, ja tiks 
nodrošināta sagatavoto darbu izplatīšana un pārraidīšana.

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

Grozījums Nr. 223
1. PANTA 6. PUNKTS

3. g panta ievaddaļa un, a), b) un c) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošo pakalpojumu sniedzēju nodrošinātie 
audiovizuālie komerciālie paziņojumi atbilst 
šādām prasībām:

Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošo pakalpojumu sniedzēju nodrošinātie 
audiovizuālie komerciālie paziņojumi atbilst 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 
noteiktajiem principiem un it sevišķi šādām 
prasībām:

a) audiovizuāli komerciālie paziņojumi ir 
skaidri atzīstami par tādiem. Aplinku 
audiovizuāli komerciālie paziņojumi ir 
aizliegti;

a) audiovizuāli komerciālie paziņojumi 
nedrīkst: 

i) aizskart cilvēka cieņu;
ii) saturēt jebkādu diskrimināciju dzimuma, 
rases, etniskās piederības, ticības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ;
iii) aizskart reliģisko vai politisko 
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pārliecību;
iv) mudina uz darbību, kas var kaitēt 
veselībai vai drošībai;
v) mudināt uz rīcību, kas apdraud vides 
aizsardzību.

b) audiovizuālos komerciālajos paziņojumos 
neizmanto metodes, kas iedarbojas uz 
zemapziņu;

b) audiovizuālos komerciālajos paziņojumos 
neizmanto metodes, kas iedarbojas uz 
zemapziņu;

c) audiovizuāli komerciālie paziņojumi: b) audiovizuāli komerciālie paziņojumi ir
skaidri atzīstami par tādiem. Aplinku 
audiovizuāli komerciālie paziņojumi ir 
aizliegti;

i) nediskriminē pēc rases, dzimuma vai 
valsts piederības;
ii) neaizskar reliģisko vai politisko 
pārliecību;
iii) nemudina uz darbību, kas var kaitēt 
veselībai vai drošībai;
iv) nemudina uz darbību, kas var kaitēt 
vides aizsardzībai;

Or. it

Komisijas teksta a) un c) punkts ir samainīts vietām, un tagad tie Parlamenta grozījumā ir 
c) un a) punkts. Iepriekšējais c) punkts (tagad a) punkts) arī ir grozīts. 

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir paplašināt noteikumus attiecībā uz diskriminācijas ierobežošanu 
atbilstoši ES Pamattiesību hartas 21. pantam, un uz to pamudina esošās direktīvas teksts, kas 
ir daudz izsmeļošāks.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 224
1. PANTA 6. PUNKTS

3. g panta ievaddaļa (Direktīva 89/552/EEK)

Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošo pakalpojumu sniedzēju nodrošinātie 
audiovizuālie komerciālie paziņojumi atbilst 
šādām prasībām:

Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošo pakalpojumu sniedzēju nodrošinātie 
audiovizuālie komerciālie paziņojumi, kas 
tiek pārraidīti kā daļa no lineāru 
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audiovizuālu informācijas nesēju 
raidījumiem, atbilst šādām prasībām:

Or. en

Pamatojums

Ierobežojot šo definīciju ar lineāriem audiovizuāliem komerciāliem paziņojumiem, 
samazināsies neskaidrība ar komerciālu paziņojumu definīcijām citos ES tiesību aktos, 
piemēram, direktīvā par elektronisko tirdzniecību un direktīvā par elektronisku paziņojumu 
datu aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 225
1. PANTA 6. PUNKTS

3. g panta ievaddaļa (Direktīva 89/552/EEK)

Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošo pakalpojumu sniedzēju nodrošinātie 
audiovizuālie komerciālie paziņojumi atbilst 
šādām prasībām:

Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošo pakalpojumu sniedzēju nodrošinātie 
audiovizuālie komerciālie paziņojumi atbilst 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 
noteiktajiem principiem un it sevišķi šādām 
prasībām:

Or. it

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 226
1. PANTA 6. PUNKTS

3. g panta ievaddaļa (Direktīva 89/552/EEK)

Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošo pakalpojumu sniedzēju nodrošinātie 
audiovizuālie komerciālie paziņojumi atbilst 
šādām prasībām:

Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā 
esošo pakalpojumu sniedzēju nodrošinātie 
audiovizuālie komerciālie paziņojumi, kas 
tiek pārraidīti kā daļa no lineāru 
audiovizuālu informācijas nesēju 
raidījumiem, atbilst šādām prasībām:

Or. en



AM\630521LV.doc PE 378.524v03-00 31/85 AM\

 Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

Ierobežojot šo definīciju ar lineāriem audiovizuāliem komerciāliem paziņojumiem, 
samazināsies neskaidrība ar komerciālu paziņojumu definīcijām citos ES tiesību aktos, 
piemēram, direktīvā par elektronisko tirdzniecību un direktīvā par elektronisku paziņojumu 
datu aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 227
1. PANTA 6. PUNKTS

3. g panta (a) daļa (Direktīva 89/552/EEK)

(a) audiovizuāli komerciālie paziņojumi ir 
skaidri atzīstami par tādiem. Aplinku 
audiovizuāli komerciālie paziņojumi ir 
aizliegti.

(a) audiovizuāli komerciālie paziņojumi ir 
skaidri atzīstami par tādiem un tie skaidri 
jānošķir no pārējām programmām kā laika, 
tā telpas ziņā, ar optiskiem un akustiskiem 
līdzekļiem. Aplinku audiovizuāli 
komerciālie paziņojumi ir aizliegti.

Or. fr

Pamatojums

Reklāmas un redakcionāla satura stingras nošķiršanas princips ir svarīgs televīzijas 
skatītāja/patērētāja aizsardzībai, tādēļ reklāma skaidri jāidentificē reizē ar optiskiem un 
akustiskiem līdzekļiem.

Grozījumu iesniedza Gianni De Michelis

Grozījums Nr. 228
1. PANTA 6. PUNKTS

3. g panta a) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

a) audiovizuāli komerciālie paziņojumi ir 
skaidri atzīstami par tādiem. Aplinku 
audiovizuāli komerciālie paziņojumi ir 
aizliegti;

a) audiovizuāli komerciālie paziņojumi ir 
skaidri atzīstami par tādiem. Aplinku 
reklamēšana, pārmērīgas ievērības 
izrādīšana un produktu integrācija ir 
aizliegta;

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar 1. panta ka) un kb) punktu (jauns) grozījumu.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 229
1. PANTA 6. PUNKTS

3. g panta c) punkta i) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

i) nediskriminē pēc rases, dzimuma vai 
valsts piederības;

i) aizskar, diskriminējot pēc rases, dzimuma 
vai valsts piederības;

Or. en

Pamatojums

Pārāk plašs, lai aizliegtu reklāmas diskriminācijas dēļ, un būtu sarežģīti to reglamentēt.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 230
1. PANTA 6. PUNKTS

3. g panta c) punkta i) un ii) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

i) satur jebkādu diskrimināciju pēc rases, 
dzimuma vai valsts piederības;

i) aizskar cilvēka cieņu;

ii) aizskar reliģisko vai politisko pārliecību; ii) pārkāpj bērnu tiesības;

Or. it

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 231
1. PANTA 6. PUNKTS

3. g panta c) punkta ii) punkts (Direktīva 89/552/EEK)
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ii) aizskar reliģisko vai politisko pārliecību; svītrots

Or. en

Pamatojums

Visiem audiovizuālajiem informācijas nesēju pakalpojumiem un audiovizuālajiem 
komerciālajiem paziņojumiem jānosaka kopēji aizsardzības standarti, un tādēļ mēs ierosinām 
šo grozījumu, lai izvairītos no turpmākiem ierobežojumiem salīdzinājumā ar preses brīvību 
saistītiem paziņojumiem. Cilvēka cieņa paliks šīs aizsardzības pamatjautājums.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 232
1. PANTA 6. PUNKTS

3. g panta c) punkta iv) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

iv) mudina uz darbību, kas var kaitēt vides 
aizsardzībai;

iv) mudina uz darbību, kas lielā mērā var 
kaitēt vides aizsardzībai;

Or. en

Pamatojums

Komisijas teksts ir pārāk tālejošs. 

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 233
1. PANTA 6. PUNKTS

3. g panta f) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

f) audiovizuāli komerciālie paziņojumi 
nedrīkst radīt morālu vai fizisku kaitējumu 
nepilngadīgajiem. Tādēļ ar šādiem 
paziņojumiem tieši nepārliecina 
nepilngadīgos iegādāties preces vai 
pakalpojumus, izmantojot viņu pieredzes 
trūkumu vai lētticību, tieši neiedrošina 
viņus pārliecināt savus vecākus vai citus 
iegādāties reklamētās preces vai 

f) audiovizuāli komerciālie paziņojumi 
nedrīkst radīt morālu vai fizisku kaitējumu 
nepilngadīgajiem. Tādēļ ar šādiem 
paziņojumiem tieši vai netieši nepārliecina 
nepilngadīgos iegādāties preces vai 
pakalpojumus, izmantojot viņu pieredzes 
trūkumu vai lētticību, tieši vai netieši 
neiedrošina viņus pārliecināt savus vecākus 
vai citus iegādāties reklamētās preces vai 
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pakalpojumus, neizmanto nepilngadīgo 
īpašo uzticēšanos vecākiem, skolotājiem vai 
citām personām vai nepamatoti neparāda 
nepilngadīgos bīstamās situācijās.

pakalpojumus, neizmanto nepilngadīgo 
īpašo uzticēšanos vecākiem, skolotājiem vai 
citām personām vai nepamatoti neparāda 
nepilngadīgos bīstamās situācijās, ja vien tas 
attaisnojams mācību vai apmācības 
mērķiem.
Dalībvalstīm ir jāmudina audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu sniedzēji 
izveidot rīcības kodeksu attiecībā uz bērnu 
raidījumiem, kuri satur vai kuros tiek 
iestarpināta reklāma, sponsorēšana vai 
jebkura neveselīgu un neatbilstošas 
pārtikas un dzērienu piemēram, tādu, kas 
saturu pārāk lielu tauku, cukura un sāls 
daudzumu, kā arī alkoholisko dzērienu 
pārdošana.

Or. en

Pamatojums

Informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējiem ir jābūt atbildīgai attieksmei pret bērnu 
labklājību, ko var panākt ar pašregulēšanu. 

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 234
1. PANTA 6. PUNKTS

3. g panta f) punkts (Direktīva 89/552/EEK)

f) audiovizuāli komerciālie paziņojumi 
nedrīkst radīt morālu vai fizisku kaitējumu 
nepilngadīgajiem. Tādēļ ar šādiem 
paziņojumiem tieši nepārliecina 
nepilngadīgos iegādāties preces vai 
pakalpojumus, izmantojot viņu pieredzes 
trūkumu vai lētticību, tieši neiedrošina viņus 
pārliecināt savus vecākus vai citus iegādāties 
reklamētās preces vai pakalpojumus, 
neizmanto nepilngadīgo īpašo uzticēšanos 
vecākiem, skolotājiem vai citām personām 
vai nepamatoti neparāda nepilngadīgos 
bīstamās situācijās.

f) audiovizuāli komerciālie paziņojumi 
nedrīkst radīt morālu vai fizisku kaitējumu 
nepilngadīgajiem. Tādēļ ar šādiem 
paziņojumiem tieši nepārliecina 
nepilngadīgos iegādāties preces vai 
pakalpojumus, izmantojot viņu pieredzes 
trūkumu vai lētticību, tieši neiedrošina viņus 
pārliecināt savus vecākus vai citus iegādāties 
reklamētās preces vai pakalpojumus, 
neizmanto nepilngadīgo īpašo uzticēšanos 
vecākiem, skolotājiem vai citām personām, 
tādām, kas rāda priekšzīmi vai personām ar 
autoritāti, vai nepamatoti neparāda 
nepilngadīgos bīstamās situācijās.
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Or. en

Pamatojums

Jāatsaucas arī uz to personu lielo ietekmi, kas rāda priekšzīmi vai kurām ir autoritāte 
nepilngadīgo vidū. Jāuzņemas ārkārtējas rūpes, lai aizsargātu nepilngadīgo cieņu. 

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 235
1. PANTA 6. PUNKTS

3. g panta f a) punkts un f b) punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

f a) audiovizuālus komerciālus 
paziņojumus, tostarp produktu izvietošanu, 
par pārtiku un dzērieniem, kas neatbilst 
īpašiem uzturvielu aprakstiem, kuri 
jāsastāda Komisijai, nedrīkst pārraidīt no 
plkst. 06:00 līdz 21:00;
f b) uzturvielu aprakstus izstrādā, it īpaši 
ņemot vērā atsevišķu uzturvielu un citu 
pārtikas produktos sastopamo vielu kā 
tauku, piesātināto taukskābju, 
hidroģenētisko taukskābju, cukuru un 
sāls/nātrija daudzumu.

Or. en

Pamatojums

The European Union is facing an obesity epidemic, rising fastest amongst children. In 2006, 
almost 22 million children in the EU are estimated to be overweight or obese (out of a total of 
71.5 million children), rising by 1.2 million per year. At present rates, by 2010, over 26 
million children in the EU will be overweight or obese. It is estimated that in the European 
Union, obesity accounts for up to 7% of health care costs, and this amount will further 
increase given the rising obesity trends.

It has been established by many studies that advertising has a direct and serious impact on 
children’s food and drink preferences, purchase behaviour and consumption. It is thus 
essential that restrictions on advertising to children are put in place. A proportionate 
measure would be a flat prohibition of all audiovisual commercial communications of food 
and drinks high in fat, salt and sugar between 6:00 a.m. and 9:00 p.m., since this would cover 
programmes that are actually watched by the majority of children. 
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Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 236
1. PANTA 6. PUNKTS

3. g panta fa) punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

f a) televīzijas reklāma nedrīkst radīt 
morālu vai fizisku kaitējumu 
nepilngadīgajiem, un tādēļ tai jāatbilst 
šādiem kritērijiem, lai viņus aizsargātu:
a) tā tieši nepierunā nepilngadīgos pirkt 
preci vai pakalpojumu, izmantojot viņu 
pieredzes trūkumu un lētticību;
b) tā tieši neaicina nepilngadīgos 
pārliecināt vecākus vai citus cilvēkus pirkt 
reklamētās preces vai pakalpojumus;
c) tā neizmanto īpašo uzticību, ko 
nepilngadīgie jūt pret vecākiem, 
skolotājiem vai citiem cilvēkiem;
d) tā nepamatoti neattēlo nepilngadīgos 
bīstamās situācijās.
Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu bērniem paredzētos 
raidījumos un dokumentālajos darbos 
nedrīkst ietvert produktu izvietošanu.

Or. it

Pamatojums

Atsauce uz nepilngadīgajiem ir jāuzskata par prioritāti, un tādēļ tā jāiekļauj tekstā ātrāk.
Turklāt esošais teksts (16. pants), kas nodrošina pilnīgāku nepilngadīgo aizsardzību, ir 
atzīstams par labāku, nekā jaunais, Komisijas piedāvātais teksts.

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

Grozījums Nr. 237
1. PANTA 6. PUNKTS

3. g panta fb) punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

fb) Bērniem neveselīgas pārtikas un uztura 
reklāma ir jāaizliedz tajos dienas laika 
posmos, kad bērni visbiežāk skatās un 
klausās raidījumus.

Or. it
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Pamatojums

Ēšanas paradumi, ko ierosina bērniem paredzētā reklāma, neatbilst pediatru ieteiktajam 
uzturam jauniem un viegli ietekmējamiem patērētājiem (piemēram, saistībā ar bērnu liekā 
svara problēmu).  

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 238
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK)

a) attiecīgā gadījumā šādu audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu grafiku 
un saturu nekādā ziņā nedrīkst ietekmēt, 
iespaidojot informācijas nesēju 
pakalpojuma sniedzēja atbildību un 
redakcionālo neatkarību;

svītrots

b) tie nedrīkst tieši veicināt preču vai 
pakalpojumu pirkšanu vai nomu, jo īpaši 
iesakot šīs preces vai pakalpojumus;

Or. en

Pamatojums

1. It is unclear how the deleted provisions will apply in a world of interactive, composite 
content where material from different sources will be assembled and re-assembled on the 
same screen. They will create legal uncertainty and have large potential for unintended 
consequences.

2. The same provisions represent an additional threat to development of an “alternative” AV 
industry based on content which creators themselves distribute directly to viewers. In this 
field, there is wide scope for new content formats and genres.  Availability of finance for the 
creation of this content may often depend on interference in editorial independence, or 
inclusion of promotional references.

3. The absence of constraints on these practices in the print media sector demonstrates that 
the provisions are redundant.   Consumer interests are not prejudiced since readers enjoy a 
high degree of choice and control with regard to the content they consume. Viewers of non-
linear AV content have similar opportunities for choice and control.



AM\630521LV.doc PE 378.524v03-00 38/85 AM\

LV  Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 239
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta ievaddaļa (Direktīva 89/552/EEK)

1. Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi, kuri tiek sponsorēti vai kuros 
ietverta produktu izvietošana, atbilst šādām 
prasībām:

1. Lineāri audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi, kuri tiek sponsorēti vai kuros 
ietverta produktu izvietošana, atbilst šādām 
prasībām:

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums paredz, ka raidījumu sponsorēšana un produktu izvietošana būtu 
skaidri jāatļauj pirmo reizi saskaņā ar noteikti definētiem nosacījumiem. Šis tradicionālajām 
raidorganizācijām ir liberalizējošs pasākums, savukārt pakalpojumu pēc pieprasījuma jomā 
tas radīs līdz šim nebijušu ierobežojumu uzlikšanu. Uzņēmējdarbības modeļu nākotnes 
attīstības iespējas var tikt bloķētas. It īpaši tiks kavēti jaundibinātie uzņēmumi jomās, kuras 
varētu rasties no lietotāja izvēlēta satura.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 240
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta ievaddaļa (Direktīva 89/552/EEK)

1. Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi, kuri tiek sponsorēti vai kuros 
ietverta produktu izvietošana, atbilst šādām 
prasībām:

1. Lineāri audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi, kuri tiek sponsorēti vai kuros 
ietverta produktu izvietošana, atbilst šādām 
prasībām:

Or. en

Pamatojums

Šie ierobežojumi nav atbilstīgi nelineāriem audiovizuāliem pakalpojumiem.
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Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 241
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta ievaddaļa (Direktīva 89/552/EEK)

1. Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi, kuri tiek sponsorēti vai kuros 
ietverta produktu izvietošana, atbilst šādām 
prasībām:

1. Televīzijas raidījumi, kuri tiek sponsorēti 
vai kuros ietverta produktu izvietošana, 
atbilst šādām prasībām: 

Or. en

Pamatojums

New services must evolve their own forms of advertising that take into account the different 
expectations of users as well as different economic and technical conditions. The restrictions 
developed for the specific area of television do not allow for this need.

For example, sponsoring on the Internet is one of the standard advertising formats accepted 
by users. Sponsoring also applies to websites containing news and current affaires such as 
economic information. This practice complies with the principle of recognisability. Further 
restrictions are therefore not necessary. 

Product placement and sponsorship are a major potential source of financial backing for 
small and medium-sized entrepreneurial initiatives in the “alternative” media industry which 
target niche audiences. It is misleading to compare product placement in this context with 
linear television which reaches mass audiences and gives consumers little control over their 
viewing.

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

Grozījums Nr. 242
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta ievaddaļa (Direktīva 89/552/EEK)

1. Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi, kuri tiek sponsorēti vai kuros 
ietverta produktu izvietošana, atbilst šādām 
prasībām:

1. Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi, kuri tiek sponsorēti, atbilst 
šādām prasībām:

Or. it
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Pamatojums

Komisijas priekšlikums 3. h pantam vienlaikus attiecas uz sponsorēšanu un produktu 
izvietošanu. Tomēr ir jāsaglabā reklāmas nošķiršana no raidījumu satura.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 243
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta ievaddaļa (Direktīva 89/552/EEK)

1. Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi, kuri tiek sponsorēti vai kuros 
ietverta produktu izvietošana, atbilst šādām 
prasībām:

1. Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi, kuri tiek sponsorēti, atbilst 
šādām prasībām:

Or. de

Pamatojums

Komisijas projektā sponsorēšana un produktu izvietošana bija reglamentētas kopā 3.h pantā. 
Tas nešķiet piemēroti, jo sponsorēšanas gadījumā reklāmas un redakcionālā satura 
nodalīšana ir saglabāta. Toties produkta izvietošanas gadījumā nav šīs principiālās 
nodalīšanas. Tādēļ 3.h panta izmainītā redakcija ietver tikai sponsorēšanas noteikumus. 
Jaunais 3.i pants (jauns) reglamentē produktu izvietošanu.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 244
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

aa) tie nedrīkst ietvert produktu 
izvietošanu, kas atspoguļo produktus, 
izrādot pārmērīgu ievērību. Par pārmērīgas 
ievērības izrādīšanu uzskata produkta, 
pakalpojuma vai preču zīmes parādīšanu 
atkārtoti vai arī nepiemērotā veidā, ņemot 
vērā raidījuma, kurā tas parādīts, saturu;

Or. en
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Pamatojums

Produktu izvietošana raidījumā, izrādot pārmērīgu ievērību, katrā ziņā nozīmē iejaukšanos 
informācijas nesēju pakalpojumu sniedzēju redakcionālajā brīvībā. „Pārmērīgas ievērības 
izrādīšanas” ierobežošana produktu izvietošanā palīdzēs izvairīties no slepenas reklāmas un 
nevēlamiem produktu izvietošanas veidiem.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 245
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta (b) apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK)

(b) tie nedrīkst tieši veicināt preču vai 
pakalpojumu pirkšanu vai nomu, jo īpaši 
iesakot šīs preces vai pakalpojumus; 

(b) tie nedrīkst tieši veicināt preču vai 
pakalpojumu pirkšanu vai nomu, jo īpaši 
iesakot šīs preces vai pakalpojumus, vai 
raidījuma laikā norādot uz šiem 
produktiem vai pakalpojumiem veidā, kas 
nav ierobežots vai neuzkrītošs;

Or. fr

Pamatojums

Produkta pārdošanas ierobežots un neuzkrītošs veids vajadzīgs, lai saglabātu audiovizuālās 
informācijas pakalpojumu nesēju satura kvalitāti un objektivitāti.

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

Grozījums Nr. 246
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta b) apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK)

b) tajos nedrīkst tieši aicināt pirkt vai nomāt 
preces vai pakalpojumus, jo īpaši šīs preces 
vai pakalpojumus iesakot;

(b) tajos nedrīkst aicināt pirkt vai nomāt 
īpašus ražojumus vai pakalpojumus;

Or. it

Pamatojums

Arī šī grozījuma mērķis ir saglabāt atšķirību starp reklāmu un raidījumiem.
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Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 247
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta b) apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK)

b) tie nedrīkst tieši veicināt preču vai 
pakalpojumu pirkšanu vai nomu, jo īpaši 
iesakot šīs preces vai pakalpojumus;

b) tie nedrīkst veicināt preču vai 
pakalpojumu pirkšanu vai nomu, jo īpaši 
iesakot šīs preces vai pakalpojumus;

Or. it

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 248
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta ba) apakšpunkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

ba) tie nedrīkst ietvert produktu 
izvietošanu, kas atspoguļo produktus , 
izrādot pārmērīgu ievērību. Par pārmērīgas 
ievērības izrādīšanu uzskata preču zīmes, 
preces vai pakalpojuma parādīšanu 
atkārtoti vai arī nepiemērotā veidā, ņemot 
vērā raidījuma, kurā tas parādīts, saturu;

Or. en

Pamatojums

Komisija šo pārmērīgas ievērības izrādīšanu jēdzienu izvirzīja savā skaidrojošajā ziņojumā 
par noteikumu attiecībā uz dažiem televīzijas reklāmu noteikumu aspektiem direktīvā par 
televīziju bez robežām, lai palīdzētu valstu iestādēm atšķirt slēptu reklāmu no likumīgas 
atsaukšanās uz precēm, pakalpojumiem, zīmoliem un ekonomiskajiem operatoriem. Tā kā šis 
kritērijs ir veiksmīgi īstenots un tiek lietots vairākās dalībvalstīs, tā iekļaušana jaunajā 
noteikumos veicinās juridisko noteiktību.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 249
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta c) apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK)

c) skatītājiem jābūt skaidri informētiem par 
sponsorēšanas nolīguma un/ vai produktu 

c) skatītājiem jābūt skaidri informētiem par 
sponsorēšanas nolīguma un/ vai produktu 
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izvietošanas eksistenci. Sponsorētās 
programmas ir skaidri jāidentificē, norādot 
sponsora nosaukumu, logotipu un/ vai citu 
simbolu, piemēram, atsauci uz produktu(-
iem) vai pakalpojumu(-iem) vai tā (to) 
atšķirības zīmi raidījumiem piemērotā veidā 
raidījumu sākumā, laikā un/ vai beigās. 
Raidījumi, kuros ir produktu izvietošana, ir 
pienācīgi jānorāda raidījuma sākumā, lai 
izvairītos no jebkuras skatītāja 
maldināšanas.

izvietošanas eksistenci. Sponsorētās 
programmas ir skaidri jāidentificē, norādot 
sponsora nosaukumu, logotipu un/ vai citu 
simbolu, piemēram, atsauci uz produktu(-
iem) vai pakalpojumu(-iem) vai tā (to) 
atšķirības zīmi raidījumiem piemērotā veidā 
raidījumu sākumā un/ vai, laikā, un/ vai 
beigās. Raidījumi, kuros ir produktu 
izvietošana, ir pienācīgi jānorāda, lai 
izvairītos no jebkuras skatītāja 
maldināšanas. Šo noteikumu nepiemēro 
trešām pusēm, kuras nav saistītas ar 
audiovizuālo informācijas nesēju saistīto 
pakalpojumu sniedzējiem, kā arī 
gadījumos, kad par produktu izvietošanu 
raidorganizācija nesaņem atlīdzību.

Or. en

Pamatojums

Detalizētus lēmumus var atstāt dalībvalstu ziņā, ja skatītāji tiek skaidri informēti par 
produktu izvietojumu. No pakalpojumu sniedzēja to var gaidīt tikai attiecībā uz viņa paša 
ražojumiem un gadījumos, kad par to saņem samaksu.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 250
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta c) apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK)

c) skatītājiem jābūt skaidri informētiem par 
sponsorēšanas nolīguma un/ vai produktu 
izvietošanas eksistenci. Sponsorētās 
programmas ir skaidri jāidentificē, norādot 
sponsora nosaukumu, logotipu un/ vai citu 
simbolu, piemēram, atsauci uz produktu(-
iem) vai pakalpojumu(-iem) vai tā (to) 
atšķirības zīmi raidījumiem piemērotā veidā
raidījumu sākumā, raidījuma laikā un/ vai 
beigās. Raidījumi, kuros ir produktu 
izvietošana, ir pienācīgi jānorāda raidījuma 
sākumā, lai izvairītos no jebkuras skatītāja 
maldināšanas.

c) skatītājiem jābūt skaidri informētiem par 
sponsorēšanas nolīguma un/ vai ražotāju 
atbalsta eksistenci. Sponsorētās programmas 
ir skaidri jāidentificē, norādot sponsora 
nosaukumu, logotipu un/ vai citu simbolu, 
piemēram, atsauci uz produktu(-iem) vai 
pakalpojumu(-iem) vai tā (to) atšķirības zīmi 
raidījumiem piemērotā veidā raidījumu 
sākumā un/ vai beigās. Raidījumi, kurus 
uzdevusi veidot vai veidojusi 
raidorganizācija un kuros ir izmantot 
ražotāju atbalsts, jānorāda raidījuma 
sākumā vai beigās, lai izvairītos no jebkuras 
skatītāja maldināšanas. Precīzus 
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noteikumus, tostarp minimālos 
ierobežojumus, nosaka dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Skatītāji ir skaidri jāinformē par to, ka tiek izmantots ražotāju atbalsts.

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

Grozījums Nr. 251
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta c) apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK)

c) skatītājiem jābūt skaidri informētiem par 
sponsorēšanas nolīguma un/ vai produktu 
izvietošanas eksistenci. Sponsorētās 
programmas ir skaidri jāidentificē, norādot 
sponsora nosaukumu, logotipu un/ vai citu 
simbolu, piemēram, atsauci uz produktu(-
iem) vai pakalpojumu(-iem) vai tā (to) 
atšķirības zīmi raidījumiem piemērotā veidā 
raidījumu sākumā, laikā un/ vai beigās. 
Raidījumi, kuros ir produktu izvietošana, ir 
pienācīgi jānorāda raidījuma sākumā, lai 
izvairītos no jebkuras skatītāja 
maldināšanas.

c) skatītājiem jābūt skaidri informētiem par 
sponsorēšanas nolīguma eksistenci. 
Sponsorētās programmas ir skaidri 
jāidentificē, norādot sponsora nosaukumu, 
logotipu un/ vai citu simbolu, piemēram, 
atsauci uz produktu(-iem) vai pakalpojumu(-
iem) vai tā (to) atšķirības zīmi raidījumiem 
piemērotā veidā raidījumu sākumā, laikā un/ 
vai beigās. 

Or. it

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 252
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta c) apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK)

c) skatītājiem jābūt skaidri informētiem par 
sponsorēšanas nolīguma un/ vai produktu 
izvietošanas eksistenci. Sponsorētās 

c) skatītājiem jābūt skaidri informētiem par 
sponsorēšanas nolīguma un/ vai produktu 
izvietošanas eksistenci. Sponsorētās 
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programmas ir skaidri jāidentificē, norādot 
sponsora nosaukumu, logotipu un/ vai citu 
simbolu, piemēram, atsauci uz produktu(-
iem) vai pakalpojumu(-iem) vai tā (to) 
atšķirības zīmi raidījumiem piemērotā veidā 
raidījumu sākumā, laikā un/ vai beigās. 
Raidījumi, kuros ir produktu izvietošana, ir 
pienācīgi jānorāda raidījuma sākumā, lai 
izvairītos no jebkuras skatītāja 
maldināšanas.

programmas ir skaidri jāidentificē, norādot 
sponsora nosaukumu, logotipu un/ vai citu 
simbolu, piemēram, atsauci uz produktu(-
iem) vai pakalpojumu(-iem) vai tā (to) 
atšķirības zīmi raidījumiem piemērotā veidā 
raidījumu sākumā un/ vai, laikā, un/ vai 
beigās. Raidījumi, kurus uzdevusi veidot vai 
veidojusi raidorganizācija, kuros ir 
produktu izvietošana, ir pienācīgi jānorāda 
raidījuma sākumā, lai izvairītos no jebkuras 
skatītāja maldināšanas.

Or. en

Pamatojums

Iepirktas programmas var saturēt produktu izvietošanu, par ko raidorganizācijai nav ziņu vai 
arī tā šo izvietošanu nespēj noteikt. Tādēļ ir svarīgi, lai noteikumi par noteiktu produktu 
izvietošanu tiktu piemērotas vienīgi raidorganizācijas pasūtītajiem vai arī veidotajiem 
raidījumiem. Šī punkta neprecizēšanas rezultātā raidorganizācijām varētu rasties sarežģījumi 
demonstrēt mākslas filmas.

Grozījumu iesniedza Gianni De Michelis

Grozījums Nr. 253
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta c) apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK)

c) skatītājiem jābūt skaidri informētiem par 
sponsorēšanas nolīguma un/ vai produktu 
izvietošanas eksistenci. Sponsorētās 
programmas ir skaidri jāidentificē, norādot 
sponsora nosaukumu, logotipu un/ vai citu 
simbolu, piemēram, atsauci uz produktu(-
iem) vai pakalpojumu(-iem) vai tā (to) 
atšķirības zīmi raidījumiem piemērotā veidā 
raidījumu sākumā, laikā un/ vai beigās. 
Raidījumi, kuros ir produktu izvietošana, ir 
pienācīgi jānorāda raidījuma sākumā, lai 
izvairītos no jebkuras skatītāja 
maldināšanas.

c) skatītājiem jābūt skaidri informētiem par 
sponsorēšanas nolīguma un/ vai produktu 
izvietošanas eksistenci. Sponsorētās 
programmas un raidījumi, kuros ir 
produktu izvietošana, ir skaidri jāidentificē, 
norādot sponsora/ reklāmas devēja
nosaukumu, logotipu un/ vai citu simbolu, 
piemēram, atsauci uz produktu(-iem) vai 
pakalpojumu(-iem) vai tā (to) atšķirības zīmi 
raidījumiem piemērotā veidā raidījumu 
sākumā un/ vai beigās.

Or. en
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Pamatojums

Informējot skatītājus par sponsora/ produktu izvietošanas esamību raidījuma laikā, būtiski 
mazinātu viņu prieku par raidījumu. Mēs ierosinām, lai sponsorēšana un produktu 
izvietošana tiktu uzskatīta par līdzvērtīgām.

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 254
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta c) apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK)

c) Skatītājiem jābūt skaidri informētiem par 
sponsorēšanas nolīguma un/ vai produktu 
izvietošanas eksistenci. Sponsorētās 
programmas ir skaidri jāidentificē, norādot 
sponsora nosaukumu, logotipu un/ vai citu 
simbolu, piemēram, atsauci uz produktu(-
iem) vai pakalpojumu(-iem) vai tā (to) 
atšķirības zīmi raidījumiem piemērotā veidā 
raidījumu sākumā, laikā un/ vai beigās. 
Raidījumi, kuros ir produktu izvietošana, ir 
pienācīgi jānorāda raidījuma sākumā, lai 
izvairītos no jebkuras skatītāja 
maldināšanas.

c) Skatītājiem jābūt skaidri informētiem par 
sponsorēšanas nolīgumu. Sponsorētās 
programmas ir skaidri jāidentificē, norādot 
sponsora nosaukumu, logotipu un/ vai citu 
simbolu, piemēram, atsauci uz produktu(-
iem) vai pakalpojumu(-iem) vai tā (to) 
atšķirības zīmi raidījumiem piemērotā veidā 
raidījumu sākumā un/ vai beigās.

Or. de

Pamatojums

Lai ierobežotu reklāmas iestarpinājumus, par sponsorēšanu jāziņo tikai raidījuma sākumā 
un/vai beigās.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 255
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 1. punkta c) apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK)

c) skatītājiem jābūt skaidri informētiem par 
sponsorēšanas nolīguma un/ vai produktu 
izvietošanas eksistenci. Sponsorētās 
programmas ir skaidri jāidentificē, norādot 

c) skatītājiem jābūt skaidri informētiem par 
sponsorēšanas nolīguma un/ vai produktu 
izvietošanas eksistenci. Sponsorētās 
programmas ir skaidri jāidentificē, norādot 
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sponsora nosaukumu, logotipu un/ vai citu 
simbolu, piemēram, atsauci uz produktu(-
iem) vai pakalpojumu(-iem) vai tā (to) 
atšķirības zīmi raidījumiem piemērotā veidā 
raidījumu sākumā, laikā un/ vai beigās. 

sponsora nosaukumu, logotipu un/ vai citu 
simbolu, piemēram, atsauci uz produktu(-
iem) vai pakalpojumu(-iem) vai tā (to) 
atšķirības zīmi raidījumiem piemērotā veidā 
raidījumu sākumā, laikā un/ vai beigās. Arī 
raidījuma vadītājs nedrīkst nodarboties ar 
reklamēšanu. Turklāt, tādēļ, ka šādi 
raidījumi satur reklāmu, profesionāli 
žurnālisti nekādā gadījumā nedrīkst būt 
iesaistīti to veidošanā un pārraidē. Viņu 
pienākums pret patērētājiem ir godīgums 
un atklātība.

Or. it

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 256
1. PANTA 6. PUNKTS

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

1. Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi, kuri tiek sponsorēti vai kuros 
ietverta produktu izvietošana, atbilst šādām 
prasībām:

1. Lineāri audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi, kuri tiek sponsorēti vai kuros 
ietverta produktu izvietošana, atbilst šādām 
prasībām:

a) attiecīgā gadījumā šādu audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu grafiku un 
saturu nekādā ziņā nedrīkst ietekmēt, 
iespaidojot informācijas nesēju pakalpojuma 
sniedzēja atbildību un redakcionālo 
neatkarību;

a) attiecīgā gadījumā šādu audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu grafiku un 
saturu nekādā ziņā nedrīkst ietekmēt, 
iespaidojot informācijas nesēju pakalpojuma 
sniedzēja atbildību un redakcionālo 
neatkarību;

b) tie nedrīkst tieši veicināt preču vai 
pakalpojumu pirkšanu vai nomu, jo īpaši 
iesakot šīs preces vai pakalpojumus;

b) tie nedrīkst tieši veicināt preču vai 
pakalpojumu pirkšanu vai nomu, jo īpaši 
iesakot šīs preces vai pakalpojumus;

c) skatītājiem jābūt skaidri informētiem par 
sponsorēšanas nolīguma un/ vai produktu 
izvietošanas eksistenci. Sponsorētās 
programmas ir skaidri jāidentificē, norādot 
sponsora nosaukumu, logotipu un/ vai citu 
simbolu, piemēram, atsauci uz produktu(-
iem) vai pakalpojumu(-iem) vai tā (to) 
atšķirības zīmi raidījumiem piemērotā veidā 
raidījumu sākumā, laikā un/ vai beigās. 
Raidījumi, kuros ir produktu izvietošana, ir 
pienācīgi jānorāda raidījuma sākumā, lai 

c) skatītājiem jābūt skaidri informētiem par 
sponsorēšanas nolīguma un/ vai produktu 
izvietošanas eksistenci. Sponsorētās lineārās 
programmas ir skaidri jāidentificē, norādot 
sponsora nosaukumu, logotipu un/ vai citu 
simbolu, piemēram, atsauci uz produktu(-
iem) vai pakalpojumu(-iem) vai tā (to) 
atšķirības zīmi lineārajiem raidījumiem 
piemērotā veidā lineāro raidījumu sākumā, 
raidījumu laikā un/ vai beigās. Lineārie 
raidījumi, kuros ir produktu izvietošana, ir 
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izvairītos no jebkuras skatītāja 
maldināšanas.

pienācīgi jānorāda, lai izvairītos no jebkuras 
skatītāja maldināšanas.

Or. en

Pamatojums

Vārds „lineārie” tika pievienots izskaidrošanas nolūkā saskaņā ar vairākiem citiem 
grozījumiem. Skatīt pamatojumu 1. panta 2. apakšsadaļas k punkta grozījumam. 

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

Grozījums Nr. 257
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus nedrīkst sponsorēt uzņēmumi, 
kuru pamatnodarbošanās ir cigarešu un citu 
tabakas izstrādājumu ražošana vai 
tirdzniecība. Turklāt audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumos nedrīkst 
ietvert tabakas izstrādājumu vai cigarešu 
izvietošanu vai tādu uzņēmumu produktu 
izvietošanu, kuru pamatnodarbošanās ir 
cigarešu vai citu tabakas izstrādājumu 
ražošana vai pārdošana.

2. Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus nedrīkst sponsorēt uzņēmumi, 
kuru pamatnodarbošanās ir cigarešu un citu 
tabakas izstrādājumu ražošana vai 
tirdzniecība. 

Or. it

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 258
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus nedrīkst sponsorēt uzņēmumi, 
kuru pamatnodarbošanās ir cigarešu un citu 
tabakas izstrādājumu ražošana vai 
tirdzniecība. Turklāt audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumos nedrīkst 

2. Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus nedrīkst sponsorēt uzņēmumi, 
kuru pamatnodarbošanās ir cigarešu un citu
tabakas izstrādājumu ražošana vai 
tirdzniecība.
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ietvert tabakas izstrādājumu vai cigarešu 
izvietošanu vai tādu uzņēmumu produktu 
izvietošanu, kuru pamatnodarbošanās ir 
cigarešu vai citu tabakas izstrādājumu 
ražošana vai pārdošana.

Or. de

Pamatojums

Salīdzināt ar 3.h panta 1. punkta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 259
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus nedrīkst sponsorēt uzņēmumi, 
kuru pamatnodarbošanās ir cigarešu un citu 
tabakas izstrādājumu ražošana vai 
tirdzniecība. Turklāt audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumos nedrīkst 
ietvert tabakas izstrādājumu vai cigarešu 
izvietošanu vai tādu uzņēmumu produktu 
izvietošanu, kuru pamatnodarbošanās ir 
cigarešu vai citu tabakas izstrādājumu 
ražošana vai tirdzniecība.

Neattiecas uz versiju angļu valodā.

Or. fr

Pamatojums

Neattiecas uz versiju angļu valodā.

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

Grozījums Nr. 260
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 3. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

3. Ja audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus sponsorē uzņēmumi, kuru 

3. Ja audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus sponsorē uzņēmumi, kuru 
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darbība ir saistīta ar zāļu ražošanu vai 
tirdzniecību un medicīnisko aprūpi, var 
reklamēt uzņēmuma nosaukumu vai tēlu, bet 
nedrīkst reklamēt īpašas zāles vai 
medicīnisko aprūpi, kas ir pieejama tikai ar 
ārsta norīkojumu dalībvalstī, kuras 
jurisdikcijā ir informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējs.

darbība ir saistīta ar zāļu ražošanu vai 
tirdzniecību un medicīnisko aprūpi, var 
reklamēt uzņēmuma nosaukumu vai tēlu, bet 
nedrīkst reklamēt īpašas zāles vai 
medicīnisko aprūpi, kas ir pieejama tikai ar 
ārsta norīkojumu dalībvalstī, kuras 
jurisdikcijā ir informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējs. Zāļu specifiskajām 
īpašībām ir jābūt skaidri saprotamām.

Or. it

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

Grozījums Nr. 261
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 4. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

4. Ziņas un aktuālos notikumus nedrīkst 
sponsorēt un tajos nedrīkst ietvert produktu 
izvietošanu. Audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumu bērniem paredzētos 
raidījumos un dokumentālajos darbos 
nedrīkst ietvert produktu izvietošanu.”

4. Ziņu un aktuālo notikumu raidījumus 
nesponsorē.”

Or. it

Pamatojums

La proposta della Commissione intende legittimare il posizionamento dei prodotti all'interno 
dei programmi come forma di comunicazione commerciale diversa dalla pubblicità. Appare 
in tal modo pregiudicato un pilastro fondamentale della disciplina delle trasmissioni 
televisive, consistente nella netta separazione tra comunicazione commerciale ed il resto 
della programmazione, a fine di tutela sia dell'integrità dei programmi e dell'autonomia 
editoriale delle emittenti, sia degli interessi dei telespettatori, per i quali non é certo
sufficiente un avviso all'inizio o alla fine del programma per essere debitamente informati sul 
condizionamento dei produttori di beni e servizi nel confezionamento del programma.   Le 
esperienze in vari paesi hanno messo in evidenza i gravi rischi per i consumatori e per la 
libertà di espressione di autori e produttori causati dal product placement.
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Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 262
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 4. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

4. Ziņas un aktuālos notikumus nedrīkst 
sponsorēt un tajos nedrīkst ietvert produktu 
izvietošanu. Audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumu bērniem paredzētos 
raidījumos un dokumentālajos darbos
nedrīkst ietvert produktu izvietošanu.”

4. Ziņas un aktuālos notikumus nedrīkst 
sponsorēt un tajos nedrīkst ietvert produktu 
izvietošanu. Audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumu bērniem paredzētos 
raidījumos nedrīkst ietvert produktu 
izvietošanu.”

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla, kādēļ dokumentālajiem darbiem būtu jāzaudē iespēja gūt ieņēmumus no 
produktu izvietošanas, ar nosacījumu, ka skatītāji par to esamību tiek skaidri informēti.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 263
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h panta 4. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

4. Ziņas un aktuālos notikumus nedrīkst 
sponsorēt un tajos nedrīkst ietvert produktu 
izvietošanu. Audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumu bērniem paredzētos 
raidījumos un dokumentālajos darbos 
nedrīkst ietvert produktu izvietošanu.”

4. Ziņas un aktuālos notikumus nedrīkst 
sponsorēt un tajos nedrīkst ietvert produktu 
izvietošanu. Audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumu bērniem paredzētos 
raidījumos, kā to ir noteikušas valsts 
pārvaldes iestādes, un dokumentālajos 
darbos nedrīkst ietvert produktu 
izvietošanu.”

Or. en

Pamatojums

Tā kā esošo pantu attiecina uz nelineāriem pakalpojumiem, ir sarežģīti noteikt, kurā laikā
posmā produktu izvietošana ir aizliegta bērnu raidījumos. Valsts pārvaldes iestādēm ir 
jānosaka, kuri audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumi ir paredzēti bērniem, un tādēļ 
tajos nedrīkst iekļaut produktu izvietošanu.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 264
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h a pants (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

3. ha pants
1. Dalībvalstis veic visus atbilstošos 
pasākumus, lai pakāpeniski nodrošinātu, 
ka viņu jurisdikcijā esošie audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumi kļūst 
pilnībā pieejami cilvēkiem ar redzes un 
dzirdes traucējumiem, kā arī gados 
vecākiem cilvēkiem.
2. Dalībvalstis ik pēc diviem gadiem 
iesniedz Komisijai valsts ziņojumu par šī 
panta īstenošanu. Ziņojumā jo īpaši iekļauj 
statistikas datus par progresu pieejamības 
nodrošināšanā 1. punktā nozīmē, minot 
iemeslus, kuri ir kavējuši progresa 
sasniegšanu, un pasākumus, kas ir veikti 
vai plānoti, lai to sasniegtu.”

Or. en

Pamatojums

Accessibility of audiovisual media services is an important part of the proper functioning of 
the internal market. According to the Institute of Hearing Research, over 81 million 
Europeans live with a hearing loss; moreover, there are more than 30 million blind and 
partially sighted Europeans. Research has shown that an overwhelming number of people 
with disabilities and/or elderly people watch TV. This represents a market which must be 
catered to. An obligation to provide accessible audiovisual media services would undoubtedly 
stimulate healthy competition among service providers and improve the functioning of the 
internal market.

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

Grozījums Nr. 265
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h a pants (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

3. ha pants

Dalībvalstis veic visus atbilstošos 
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pasākumus, lai nodrošinātu, ka viņu 
jurisdikcijā esošie audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumi 
pakāpeniski kļūst pilnībā pieejami 
cilvēkiem ar invaliditāti.

Or. it

Pamatojums

Audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumu pieejamība visiem patērētājiem, tostarp 
invalīdiem un/ vai gados vecākiem cilvēkiem, ir būtisks aspekts tiesībās uz informāciju.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 266
1. PANTA 6. PUNKTS

3. h a pants (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

3.ha pants
1. Produktu integrācija un tēmu izvietošana 
ir pilnīgi aizliegta. Produktu izvietošana 
citos raidījumos ir aizliegta, izņemot 
raidījumus, kas nav dokumentāli, un sporta 
raidījumus.
Ja raidījumi ietver produktu izvietošanu, 
tās atbilst šādām prasībām:
(a) to saturu un, televīzijas raidījumu 
gadījumā, grafiku nekādā ziņā nedrīkst 
ietekmēt, iespaidojot informācijas nesēju 
pakalpojuma sniedzēja atbildību un 
redakcionālo neatkarību;
(b) tie nedrīkst tieši veicināt preču vai 
pakalpojumu pirkšanu vai nomu, jo īpaši 
iesakot vai pārmērīgi izceļot šīs preces vai 
pakalpojumus;
(c) skatītājiem jābūt skaidri informētiem 
par raidījumiem, kas ietver produktu 
izvietošanu, tos skaidri identificējot 
raidījuma sākumā un beigās, un ar signālu 
vismaz katras 20 minūtes raidījuma laikā, 
lai izvairītos no jebkuras skatītāja 
maldināšanas.
2. Raidījumi nedrīkst ietvert tabakas 
izstrādājumu vai cigarešu izvietošanu vai 
tādu uzņēmumu produktu izvietošanu, 
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kuru pamatnodarbošanās ir cigarešu vai 
citu tabakas izstrādājumu ražošana vai 
pārdošana.
3. Ziņas un aktuālo notikumu raidījumi, 
bērniem paredzēti raidījumi, dokumentālie 
un reliģiskie nedrīkst ietvert produktu 
izvietošanu.”

Or. de

Pamatojums

Direktīvai jāprecizē prasības produktu izvietošanai. Produktu izvietošana nenodala 
redakcionālo saturu no reklāmas, tādēļ to var izplatīt tikai izvēlētos formātos un skatītājus 
par to atbilstīgi informējot.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 267
28. PANTA 6. A PUNKTS (jauns)
4. pants (Direktīva 89/552/EEK)

6. a) Svītro 4. pantu.

Or. es

Pamatojums

Kvotas ir iejaukšanās raidorganizāciju brīvībā pašiem noteikt savus raidījumus. Digitālais 
laikmets veicina plurālismu un lietotāju izvēles iespēju, un tādēļ kvotu ieviešana ir novecojusi. 
Pēc lietotāja un nevis likumdevēja interesēm būtu jānosaka pakalpojumu sniedzējam, kāda 
veida pakalpojumus piedāvāt.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 268
1. PANTA 6. A PUNKTS (jauns)

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

6. a) 4. panta 1) punktu aizstāj šādi:
„1. Dalībvalstis ar atbilstīgiem līdzekļiem 
nodrošina, ka raidorganizācijas Eiropas 
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darbiem 6. panta izpratnē rezervē lielāko 
pārraides laika daļu, neskaitot laiku, kas 
paredzēts ziņām, sporta notikumiem, 
spēlēm, reklāmai, teleteksta pakalpojumiem 
un televeikalam. Šāds raidlaika sadalījums 
būtu pakāpeniski panākams, izmantojot 
piemērotus kritērijus, ievērojot 
raidorganizācijas atbildību pret skatītājiem 
par informāciju, izglītību, kultūru un 
izklaidi.”

Or. en

Pamatojums

1989. gadā šī panta mērķis bija ieviest noteikumu par Eiropas darbu vienmērīgu un 
pakāpenisku veicināšanu. Mūsdienās, ņemot vērā Lisabonas stratēģiju, šajā jautājumā ir 
jāierosina daudz prasīgāki noteikumi, lai atbalstītu Eiropas audiovizuālo nozari un saglabātu 
Eiropas bagāto kultūras dažādību. Tādēļ dalībvalstīm nebūtu jāizvairās nodrošināt Eiropas 
ražojumu veicināšanai vajadzīgos centienus.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 269
28. PANTA 6.A PUNKTS (jauns)

4. un 5. pants (Direktīva 89/552/EEK)

6. a) Svītro 4. un 5. pantu.

Or. en

Pamatojums

Kvotu noteikumi nav vajadzīgi, ja vairāk pakalpojumu piedāvā lielāku dažādību. Ir daudz 
efektīvāki paņēmieni, kā veicināt Eiropas darbu ražošanu un pārraidi.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 270
1. PANTA 6. B PUNKTS (jauns)
5. pants (Direktīva 89/552/EEK)
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6. b) Svītro 5. pantu.

Or. es

Pamatojums

Kvotas ir iejaukšanās raidorganizāciju brīvībā pašiem izlemt par saviem raidījumiem. 
Digitālais laikmets veicina plurālismu un lietotāju izvēles iespēju, un tādēļ kvotu ieviešana ir 
novecojusi. Pēc lietotāja un nevis likumdevēja interesēm būtu jānosaka pakalpojumu 
sniedzējam, kāda veida pakalpojumus piedāvāt.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 271
1. PANTA 6. B PUNKTS (jauns)
5. pants (Direktīva 89/552/EEK)

6. b) 5. pantu aizstāj šādi:
„Dalībvalstis ar pienācīgiem līdzekļiem 
nodrošina, lai raidorganizācijas atvēlētu 
vismaz 10 % sava raidlaika, izņemot laiku, 
kas ir paredzēts zinām, sporta pasākumiem, 
spēlēm, reklāmai, teleteksta pakalpojumiem 
un televeikalam, vai arī pēc dalībvalsts 
ieskatiem vismaz 10 % no sava programmu 
budžeta atvēl Eiropas darbiem, kurus 
veidojuši no raidorganizācijām neatkarīgi 
producenti. Šis sadalījums būtu 
pakāpeniski panākams, izmantojot 
piemērotus kritērijus, ievērojot 
raidorganizācijas atbildību pret skatītājiem 
par informāciju, izglītību, kultūru un 
izklaidi; tas būtu panākams, nosakot 
atbilstošu raidlaika daļu jaunākajiem 
darbiem, tas ir, darbiem, kas pārraidīti 
pēdējos piecos viņu darbības gados.”

Or. en

Pamatojums

1989. gadā šī panta mērķis bija ieviest noteikumu par Eiropas darbu vienmērīgu un 
pakāpenisku veicināšanu. Mūsdienās, ņemot vērā Lisabonas stratēģiju, šajā jautājumā ir 
jāierosina daudz prasīgāki noteikumi, lai atbalstītu Eiropas audiovizuālo nozari un saglabātu 
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Eiropas bagāto kultūras dažādību. Tādēļ dalībvalstīm nebūtu jāizvairās nodrošināt Eiropas 
ražojumu veicināšanai vajadzīgos centienus.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 272
1. PANTA 9. PUNKTS

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

1. Televīzijas reklāma un televeikals ir 
skaidri atpazīstams un nošķirts no citām 
raidījumu programmas daļām ar optiskiem 
un/ vai akustiskiem līdzekļiem.

1. Televīzijas reklāma un televeikals ir 
skaidri atpazīstams un skaidri atšķirams no 
citām raidījumu programmas daļām ar 
optiskiem un/ vai akustiskiem līdzekļiem. 
Televīzijas reklāma un televeikals nedrīkst 
iejaukties audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzēju redakcionālajā 
neatkarībā, nedz arī maldināt skatītāju.

Or. en

Pamatojums

Pārskatāmības un apzināšanās princips nodrošina, ka komerciālie paziņojumi ir atpazīstami 
un dod iespēju jaunu reklāmas tehnoloģiju attīstībai.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 273
1. PANTA 9. PUNKTS

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

1. Televīzijas reklāma un televeikals ir 
skaidri atpazīstams un nošķirts no citām 
raidījumu programmas daļām ar optiskiem 
un/ vai akustiskiem līdzekļiem.

1. Televīzijas reklāma un televeikals ir 
skaidri atpazīstams .

Or. de

Pamatojums

Reklāmas satura atpazīstamība un pārredzamība tikpat efektīvi kā nošķiršanas princips, kas 
ir mērķa pamatā, nodrošina skatītāja informēšanu par reklāmas saturu. Sīkāk neprecizējot 
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likumu, atpazīstamība un pārredzamība pieļauj jaunas reklāmas formas un produktu 
izvietošanas. Izolēti reklāmas klipi netraucē raidījuma plūsmu un tādēļ pieļaujami. Turklāt 
skatītāji labprātāk skatās īsākus reklāmas klipus. 

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 274
1. PANTA 9. PUNKTS

10. panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Kā izņēmums saglabājas izolēta reklāma 
un televeikala klipi, izņemot sporta 
raidījumus.”

svītrots

Or. en

Pamatojums

Reklāmas ierobežojumi ir jāpaaugstina, lai dotu iespēju Eiropas informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējiem labāk konkurēt un paaugstināt ieņēmumus, lai finansētu un veiktu 
ieguldījumus Eiropas audiovizuālā satura pakalpojumos. 

Patērētājs ir vislabākais reklāmas daudzuma un veida regulētājs.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 275
1. PANTA 9. PUNKTS

10. panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Kā izņēmums saglabājas izolēta reklāma 
un televeikala klipi, izņemot sporta 
raidījumus.

Svītrots

Or. de

Pamatojums

Jāatver reklāmas iespējas brīvi uztveramai televīzijai.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 276
1. PANTA 9. PUNKTS
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10. panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Kā izņēmums saglabājas izolēta reklāma 
un televeikala klipi, izņemot sporta 
raidījumus.”

2. Kā izņēmums saglabājas izolēta reklāma 
un televeikala klipi, izņemot sporta 
pasākumu pārraides.”

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „sporta raidījumi” ir pārāk plašs, jo tas ietver ne vien sporta pasākumu pārraides, 
bet arī visa veida raidījumus, kuros aplūko vai komentē sporta notikumus, un tādēļ tas ir 
tendēts uz pārkāpumiem.

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

Grozījums Nr. 277
1. PANTA 9. PUNKTS

10. panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Kā izņēmums saglabājas atsevišķi 
reklāmas un televeikala iestarpinājumi, 
izņemot sporta raidījumus.

2. Atsevišķi reklāmas un televeikala 
iestarpinājumi ir izņēmums.

Or. it

Pamatojums

Esošais direktīvas teksts (10. panta 2. punkts) vairāk atbilst lietotāju vēlmēm.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 278
1. PANTA 9. PUNKTS

10. panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Kā izņēmums saglabājas atsevišķi 
reklāmas un televeikala iestarpinājumi, 
izņemot sporta raidījumus.”

2. Kā izņēmums saglabājas atsevišķi 
reklāmas un televeikala iestarpinājumi.”

Or. en
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Pamatojums

Atsevišķi pārraidīti reklāmas un televeikala iestarpinājumi ir jāsaglabā kā izņēmums, citādi 
tiks apdraudēta Eiropas audiovizuālo darbu viengabalainība.

Grozījumu iesniedza Herbert Bösch

Grozījums Nr. 279
1. PANTA 9. PUNKTS

10. panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Kā izņēmums saglabājas izolēta reklāma 
un televeikala klipi, izņemot sporta 
raidījumus.“

2. Audiovizuāla komerciāla komunikācija 
ir skaidri atpazīstama. Tā nekādā ziņā 
nedrīkst ietekmēt audiovizuālās 
informācijas nesēju pakalpojuma sniedzēja 
redakcionālo neatkarību un jebkādā veidā 
maldināt skatītāju.“

Or. de

Pamatojums

Skatīt 10. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 280
1. PANTA 10. PUNKTS

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, iestarpinot 
reklāmu vai televeikalu raidījumos, netiek 
kaitēts raidījumu viengabalainībai un tiesību 
subjektu tiesībām.

1. Reklāma vai televeikali raidījumu laikā, 
kas kaitē raidījumu viengabalainībai un 
tiesību subjektu tiesībām nav atļauti.

Or. it

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

Grozījums Nr. 281
1. PANTA 10. PUNKTS
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11. panta 1. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, iestarpinot 
reklāmu vai televeikalu raidījumos, netiek 
kaitēts raidījumu viengabalainībai un tiesību 
subjektu tiesībām.

1. Reklāma vai televeikali raidījumu laikā, 
kas kaitē raidījumu viengabalainībai un 
patērētāju tiesībām, nav atļauti.

Or. it

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 282
1. PANTA 10. PUNKTS

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

1. b) Ja reklāma vai televeikala raidījums 
pārtrauc raidījumus, kas nav minēti 
2. punktā, starp reklāmas pauzēm 
raidījuma laikā būtu jāpaiet vismaz 
20 minūtēm.

Or. it

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

Grozījums Nr. 283
1. PANTA 10. PUNKTS

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

1. a) Raidījumos, kas sastāv no 
neatkarīgām daļām, vai sporta un 
tamlīdzīgos raidījumos un izrādēs ar 
starpbrīžiem, reklāma ir iestarpināma tikai 
starp daļām vai starpbrīžos.

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

Grozījums Nr. 284
1. PANTA 10. PUNKTS

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

1. b) Ja reklāma vai televeikala raidījums 
pārtrauc raidījumus, kas nav minēti 
2. punktā, starp reklāmas pauzēm 
raidījuma laikā būtu jāpaiet vismaz 
20 minūtēm.

Or. it

Pamatojums

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di mantenere in vigore i parr. 2 e 4 dell'attuale testo 
dell'art. 11, in tema di inserimento di pubblicità nel corso della programmazione.

La proposta della commissione modifica l'art. 11, eliminando alcune delle regole che nel 
testo attuale realizzano un efficace argine nei confronti di eccessi di pubblicità. Non si 
ritengono motivazioni convincenti per giustificare l'elaborazione della proposta della 
Commissione. In particolare, la pretesa "libertà di scelta2- cioè l'aumento del numero di 
canali a disposizione dell'utente - non ha nulla a che vedere con il numero e la frequenza 
delle interruzioni pubblicitarie. Per fare un esempio, la trasmissione di una partita di calcio 
diffusa in esclusiva da un canale generalista sarà comunque seguita dagli utenti appassionati 
di sport, anche se infarcita di spot pubblicitari: gli utenti non rinunceranno certo a seguirla 
preferendo canali diversi dove la partita non é trasmessa. Lo stesso vale per altre tipologie di 
trasmissione.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 285
1. PANTA 10. PUNKTS

11. panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Tādu audiovizuālu darbu kā televīzijas 
filmu (izņemot daudzsēriju filmas, seriālus, 
vieglus izklaides raidījumus un 
dokumentālus darbus), kinematogrāfijas 
darbu, bērnu raidījumu un ziņu raidījumu 
pārraidīšanu drīkst pārtraukt ar reklāmu 
un/ vai televeikalu vienu reizi 35 minūšu 
laikā.

svītrots

Reliģisku raidījumu pārraidīšanas laikā 
nedrīkst iestarpināt reklāmu vai 
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televeikalu.”

Or. en

Pamatojums

Reklāmas ierobežojumi ir jāpaaugstina, lai dotu iespēju Eiropas informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējiem labāk konkurēt un paaugstināt ieņēmumus, lai finansētu un veiktu 
ieguldījumus Eiropas audiovizuālā satura pakalpojumos. 
Patērētājs ir vislabākais reklāmas daudzuma un veida regulētājs.
Reklāmu reliģisku raidījumu laikā nav nepieciešams reglamentēt ES līmenī.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 286
1. PANTA 10. PUNKTS

11. panta 2. punkta, 1. apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Tādu audiovizuālu darbu kā televīzijas 
filmu (izņemot daudzsēriju filmas, seriālus, 
vieglus izklaides raidījumus un 
dokumentālus darbus), kinematogrāfijas 
darbu, bērnu raidījumu un ziņu raidījumu 
pārraidīšanu drīkst pārtraukt ar reklāmu 
un/ vai televeikalu vienu reizi 35 minūšu 
laikā.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Any restrictions on the possibility of including advertising during specific programmes as 
provided for in this Article would undermine the competitiveness of the European audiovisual 
industry.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 287
1. PANTA 10. PUNKTS

11. panta 2. punkta 1. apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Tādu audiovizuālu darbu kā televīzijas 
filmu (izņemot daudzsēriju filmas, seriālus, 
vieglus izklaides raidījumus un 
dokumentālus darbus), kinematogrāfijas 
darbu, bērnu raidījumu un ziņu raidījumu 
pārraidīšanu drīkst pārtraukt ar reklāmu 

svītrots
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un/ vai televeikalu vienu reizi 35 minūšu 
laikā.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums neatbilst Komisijas labāka regulējuma principam un ir pretrunā nodomam 
pārskatīt šo direktīvu, padarot tās noteikumus atbilstošākus mūsdienām, likvidējot 
nevajadzīgos noteikumus un palīdzot raidorganizācijām turpināt veikt ieguldījumus 
oriģinālajos raidījumos.

Šis ierosinājums ir ierobežojošāks nekā esošā direktīva, jo to attiecina uz ziņu un bērnu 
raidījumiem.  Šo žanru raidījumos, kas garāki par 30 minūtēm, pašreiz ir atļauta viena pauze.  
Ierosinātais noteikums atcels pauzes ziņu raidījumos un bērnu raidījumos un apdraudēs šo 
raidījumu komerciālo dzīvotspēju, liekot raidorganizācijām vai nu paredzēt īsākus raidījumus 
vai arī tos pilnībā atcelt, tā apdraudot ne vien Eiropas ražojumus, bet arī piedāvājuma 
dažādību.

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 288
1. PANTA 10. PUNKTS

11. panta 2. punkta 1. apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Tādu audiovizuālo darbu kā televīzijas 
filmu (izņemot daudzsēriju filmas, seriālus, 
vieglus izklaides raidījumus un 
dokumentālus darbus), kinematogrāfijas 
darbu, bērnu raidījumu un ziņu raidījumu 
pārraidīšanu drīkst pārtraukt ar reklāmu 
un/vai televeikalu vienu reizi 35 minūšu 
laikā.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Svītrošana ļauj aizvietot 2. punkta pirmo rindkopu ar iepriekšējo 3. punktu, kurā šajā pantā 
minēto programmu garums bez reklāmas pārtraukumiem noteikts 45 minūtes.
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 289
1. PANTA 10. PUNKTS

11. panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Tādu audiovizuālu darbu kā televīzijas 
filmu (izņemot daudzsēriju filmas, seriālus, 
vieglus izklaides raidījumus un 
dokumentālus darbus), kinematogrāfijas 
darbu, bērnu raidījumu un ziņu raidījumu 
pārraidīšanu drīkst pārtraukt ar reklāmu 
un/ vai televeikalu vienu reizi 35 minūšu 
laikā. Reliģisku raidījumu pārraidīšanas 
laikā nedrīkst iestarpināt reklāmu vai 
televeikalu.”

2. Reliģisku raidījumu pārraidīšanas laikā 
nedrīkst iestarpināt reklāmu vai televeikalu.”

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz tiem uzņēmumiem, kuri nopērk dārgus kinematogrāfijas darbus vai producē 
televīzijas filmas, jārada situācija, ka tiem jāspēj refinansēt šos raidījumus. Turklāt jāiziet no 
tā, ka reklāma ir izvietota atbildīgi un pārlieku daudzo reklāmas ievietojumu  raidījums 
nezaudē pievilcību lietotāja acīs.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 290
1. PANTA 10. PUNKTS

11. panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Tādu audiovizuālu darbu kā televīzijas 
filmu (izņemot daudzsēriju filmas, seriālus, 
vieglus izklaides raidījumus un 
dokumentālus darbus), kinematogrāfijas 
darbu, bērnu raidījumu un ziņu raidījumu 
pārraidīšanu drīkst pārtraukt ar reklāmu 
un/ vai televeikalu vienu reizi 35 minūšu 
laikā. Reliģisku raidījumu pārraidīšanas 
laikā nedrīkst iestarpināt reklāmu vai 
televeikalu.”

2. Reliģisku raidījumu pārraidīšanas laikā 
nedrīkst iestarpināt reklāmu vai televeikalu.”

Or. de
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Pamatojums

Ir jāierobežo reklāmas iespēju atvēršana attiecībā uz bērnu raidījumiem un reliģiskiem 
raidījumiem.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 291
1. PANTA 10. PUNKTS

11. panta 2. punkta, 1. apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Tādu audiovizuālu darbu kā televīzijas 
filmu (izņemot daudzsēriju filmas, seriālus, 
vieglus izklaides raidījumus un 
dokumentālus darbus), kinematogrāfijas 
darbu, bērnu raidījumu un ziņu raidījumu
pārraidīšanu drīkst pārtraukt ar reklāmu un/ 
vai televeikalu vienu reizi 35 minūšu laikā.

2. Tādu audiovizuālu darbu kā mākslas vai 
televīzijas filmas raidīšanu (izņemot 
daudzsēriju filmas, seriālus, vieglas izklaides 
programmas un dokumentālas filmas) ar 
nosacījumu, ka to ilgums pārsniedz 
45 minūtes, var pārtraukt vienu reizi katrā 
pilnu 45 minūšu laika periodā. Biežāki 
pārtraukumi ir pieļaujami, ja raidījuma 
plānotais laiks vismaz par 20 minūtēm 
pārsniedz divus vai vairākus 45 minūšu 
periodus.

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu Eiropas darbu viengabalainību, ir jāizvairās no pārāk daudz komerciāliem 
iestarpinājumiem audiovizuālo darbu pārraides laikā.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Monica Frassoni

Grozījums Nr. 292
1. PANTA 10. PUNKTS

11. panta 2. punkta, 1. apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Tādu audiovizuālu darbu kā televīzijas 
filmu (izņemot daudzsēriju filmas, seriālus, 
vieglus izklaides raidījumus un 
dokumentālus darbus), kinematogrāfijas 
darbu, bērnu raidījumu un ziņu raidījumu 
pārraidīšanu drīkst pārtraukt ar reklāmu un/ 
vai televeikalu vienu reizi 35 minūšu laikā.

2. Tādu audiovizuālu darbu kā televīzijas 
filmu (izņemot daudzsēriju filmas, seriālus, 
vieglus izklaides raidījumus un 
dokumentālus darbus), kinematogrāfijas 
darbu, bērnu raidījumu un ziņu raidījumu 
pārraidīšanu drīkst pārtraukt ar reklāmu un/ 
vai televeikalu vienu reizi katrā pilnu 
45 minūšu laikā. Biežāki pārtraukumi ir 
pieļaujami, ja raidījuma plānotais laiks 
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vismaz par 20 minūtēm pārsniedz divus vai 
vairākus 45 minūšu periodus. 

Or. it

Pamatojums

Lai aizsargātu darbu viengabalainību un saprotamību, grozījumā ir saglabāti pašreizējās 
direktīvas (11. panta 3. punkts) jēdzieni.

Grozījums Nr. 293

Grozījums Nr. 293

1. PANTA 10. PUNKTS

11. panta 2. punkta 1. apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK )

2. Tādu audiovizuālu darbu kā televīzijas 
filmu (izņemot daudzsēriju filmas, seriālus, 
vieglus izklaides raidījumus un 
dokumentālus darbus), kinematogrāfijas 
darbu, bērnu raidījumu un ziņu raidījumu 
pārraidīšanu drīkst pārtraukt ar reklāmu un/ 
vai televeikalu vienu reizi 35 minūšu laikā.

2. Tādu audiovizuālu darbu kā pilnmetrāžas
kinematogrāfijas darbu un televīzijas filmu 
(izņemot daudzsēriju filmas, seriālus, 
vieglus izklaides raidījumus un 
dokumentālus darbus), kinematogrāfijas 
darbu, bērnu raidījumu un ziņu raidījumu 
pārraidīšanu drīkst pārtraukt ar reklāmu un/ 
vai televeikalu vienu reizi katrā pilnu 
45 minūšu laikā. Biežāki pārtraukumi ir 
pieļaujami, ja raidījuma plānotais laiks 
vismaz par 20 minūtēm pārsniedz divus vai 
vairākus 45 minūšu periodus.

Or. it

Pamatojums

Esošās direktīvas teksts (11. panta 3. punkts) nodrošina pilnīgāku autoru respektēšanu, darbu 
viengabalainību un saprotamību.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 294
1. PANTA 10. PUNKTS

11. panta 2. punkta 1. apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK )
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2. Tādu audiovizuālu darbu kā televīzijas 
filmu (izņemot daudzsēriju filmas, seriālus, 
vieglus izklaides raidījumus un 
dokumentālus darbus), kinematogrāfijas 
darbu, bērnu raidījumu un ziņu raidījumu 
pārraidīšanu drīkst pārtraukt ar reklāmu un/ 
vai televeikalu vienu reizi 35 minūšu laikā.

2. Tādu audiovizuālu darbu kā 
kinematogrāfijas darbu (izņemot 
daudzsēriju filmas, seriālus, vieglus 
izklaides raidījumus televīzijas filmas un 
dokumentālus darbus), bērnu raidījumu un 
ziņu raidījumu pārraidīšanu drīkst pārtraukt 
ar reklāmu un/ vai televeikalu vienu reizi 
30 minūšu laikā.

Or. en

Pamatojums

Reklāmas ievietošanas noteikumi lielā mērā ietekmē raidorganizāciju spēju veikt 
ieguldījumus Eiropas audiovizuālajos darbos. Lai mudinātu veikt ieguldījumus Eiropas 
darbos un raidorganizācijām dotu iespēju šos darbus piedāvāt skatītājiem bez maksas, 
ievietošanas ierobežojumus nevajadzētu piemērot televīzijas filmām.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 295
1. PANTA 10. PUNKTS

11. panta 2. punkta 1. apakšpunkts (Direktīva 89/552/EEK )

2. Tādu audiovizuālu darbu kā televīzijas 
filmu (izņemot daudzsēriju filmas, seriālus, 
vieglus izklaides raidījumus un 
dokumentālus darbus), kinematogrāfijas 
darbu, bērnu raidījumu un ziņu raidījumu 
pārraidīšanu drīkst pārtraukt ar reklāmu un/ 
vai televeikalu vienu reizi 35 minūšu laikā.

2. Tādu audiovizuālu darbu kā televīzijas 
filmu (izņemot daudzsēriju filmas, seriālus, 
vieglus izklaides raidījumus un 
dokumentālus darbus), kinematogrāfijas 
darbu, bērnu raidījumu un ziņu raidījumu un 
aktuālo notikumu pārraidīšanu drīkst 
pārtraukt ar reklāmu un/ vai televeikalu 
vienu reizi 35 minūšu laikā.

Or. en

Pamatojums

The scope of the rule on insertion should also include the current affairs programmes, as 
these are part of the information programmes for the audience.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 296
1. PANTA 10. PUNKTS

11. panta 2. a un 2. b punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)
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2.a. Tādu raidījumu, kas nav minēti 
iepriekšējā punktā, pārraidi var pārtraukt 
ar reklāmas un/vai televeikala klipiem līdz 
trim reizēm vienā stundā.
2.b. Atkāpjoties no iepriekšējā punkta, 
sporta pasākumu, kuriem ir pārtraukumi, 
pārraides laikā reklāmas un televeikala 
klipus drīkst ievietot tikai pārtraukumos. Ja 
sporta pasākumam nav pārtraukumu, 
reklāmas un televeikala klipus ievieto 
atbilstoši iepriekšējā punkta noteikumiem.

Or. fr

Pamatojums

Šķiet likumīgi atļaut raidorganizācijām gūt labumu no lielākas elastības reklāmas paziņojumu 
ievietošanā to programmās (daudzsēriju filmās, seriālos, vieglos izklaides raidījumos un 
dokumentālajos darbos).

Turklāt, priekšlikuma mērķis ir saglabāt “dabiskas programmu pārtraukšanas” kritēriju 
sporta pasākumu pārraides laikā, jo tas novērstu negaidītus vai priekšlaicīgus pārtraukumus. 

Pārtraukumu dēļ sporta pasākuma pārraides laikā, šis priekšlikums ļauj raidorganizācijām 
gūt lielāku brīvību reklāmas paziņojumu ievietošanai.

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 297
1. PANTA 10. PUNKTS

11. panta 2. a punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

2.a. Tādu raidījumu, kas nav minēti 
iepriekšējā punktā, pārraidi var pārtraukt
ar reklāmas un/vai televeikala klipiem līdz 
trim reizēm vienā stundā.
Atkāpjoties no iepriekšējās rindkopas, 
sporta pasākumu, kuriem ir pārtraukumi, 
pārraides laikā reklāmas un televeikala 
klipus drīkst ievietot vienīgi pārtraukumos.

Or. fr

Pamatojums

Reklāmas pārtraukumi jāveido, ievērojot televīzijas skatītāja intereses un ērtība.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 298
1. PANTA 10. PUNKTS

11. panta 2. a punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK )

2. a Valsts pārvaldes iestādēm ir jānosaka 
laika posmi bērnu raidījumu raidīšanai, lai 
labāk definētu reklāmai piemērojamos 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā visā ES nav vienotas „bērni” un “bērnu raidījumi” definīcijas, šīs direktīvas mērķu 
īstenošanai ir nepieciešams, lai valsts pārvaldes iestādes skaidri noteiktu laika posmus, kad 
jāpiemēro reklāmai paredzētie noteikumi.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 299
28. PANTA 11. A PUNKTS (jauns)

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

11. a) 15. panta 1) punktu aizstāj šādi:

a) tā nedrīkst būt adresēta 
nepilngadīgajiem vai tai nedrīkst būt tieša
pieejamība tiem, vai, jo īpaši, tā nedrīkst 
rādīt nepilngadīgos, kuri lieto šos 
dzērienus; to nedrīkst pārraidīt laika posmā 
no plkst. 6.00 līdz 21.00;

Or. en

Pamatojums

Televīzijas reklāma nepilngadīgos var viegli ietekmēt, un acīmredzamu iemeslu dēļ 
alkoholiskie dzērieni viņiem nav piemēroti.. Visaptveroši noteikumi alkohola reklamēšanai, 
kuras mērķauditorija ir nepilngadīgie, tādējādi arī iekļauj netiešu vēršanos pie tiem. Skaidrs 
aizliegums visām alkoholisko dzērienu reklāmām, kuru mērķauditorija ir nepilngadīgie, ir 
samērīgs aizsardzības pasākums, ko var novērtēt ar objektīviem kritērijiem.
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Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 300
1. PANTA 13. PUNKTA IEVADDAĻA

18. pantu aizstāj šādi: 18. pantu svītro.

Or. en

Pamatojums

Reklāmas ierobežojumi ir jāpaaugstina, lai dotu iespēju Eiropas informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējiem labāk konkurēt un paaugstināt ieņēmumus, lai finansētu un veiktu 
ieguldījumus Eiropas audiovizuālā satura pakalpojumos. Patērētājs ir vislabākais reklāmas 
daudzuma un veida regulētājs.

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 301
1. PANTA 13. PUNKTS

18. panta 1. un 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK )

1. Tādu īsu reklāmas veidu kā reklāmas 
klipu un televeikala klipu īpatsvars vienā 
stundā nepārsniedz 20 %. 

svītrots

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro attiecībā 
uz raidorganizācijas paziņojumiem saistībā 
ar tās programmām un palīgproduktiem, 
kas tieši cēlušies no šīm programmām, 
sponsoru paziņojumiem un produktu 
izvietošanas.”

Or. en

Pamatojums

Reklāmas ierobežojumi ir jāpaaugstina, lai dotu iespēju Eiropas informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējiem labāk konkurēt un paaugstināt ieņēmumus, lai finansētu un veiktu 
ieguldījumus Eiropas audiovizuālā satura pakalpojumos. 

Patērētājs ir vislabākais reklāmas daudzuma un veida regulētājs.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera
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Grozījums Nr. 302
1. PANTA 13. PUNKTS

18. pants (Direktīva 89/552/EEK)

1. Tādu īsu reklāmas veidu kā reklāmas 
klipu un televeikala klipu īpatsvars vienā 
stundā nepārsniedz 20 %. 

svītrots

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro attiecībā 
uz raidorganizācijas paziņojumiem saistībā 
ar tās programmām un palīgproduktiem, 
kas tieši cēlušies no šīm programmām, 
sponsoru paziņojumiem un produktu 
izvietošanas.”

Or. es

Pamatojums

Stingri reklāmas ilguma reglamentēšanas noteikumi nav pamatoti laikā, kad audiovizuālā 
nozare piedāvā daudzus un dažādus kanālus un pakalpojumus, un lietotāji, izmantojot 
tālvadības pulti, var izvēlēties sev vēlamo. Turklāt audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem ir 
vajadzīga lielāka elastība, lai veiktu ieguldījumus kvalitatīvos raidījumos.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 303
1. PANTA 13. PUNKTS

18. pants (Direktīva 89/552/EEK)

1. Tādu īsu reklāmas veidu kā reklāmas 
klipu un televeikala klipu īpatsvars vienā 
stundā nepārsniedz 20 %.

Svītrots

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro attiecībā 
uz raidorganizācijas paziņojumiem saistībā 
ar tās programmām un palīgproduktiem, 
kas tieši cēlušies no šīm programmām, 
sponsoru paziņojumiem un produktu 
izvietošanas.”

Or. de

Pamatojums

Lai raidorganizācijām dotu vairāk rīcības brīvības, ierobežojošie noteikumi ir jāatvieglo.



AM\630521LV.doc PE 378.524v03-00 73/85 AM\

 Ārējais tulkojums LV

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

Grozījums Nr. 304
1. PANTA 13. PUNKTS

18. panta 1., 2. un 2. a punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK )

1. Tādu īsu reklāmas veidu kā reklāmas 
klipu un televeikala klipu īpatsvars vienā 
stundā nepārsniedz 20 %.  

1. Reklāmai paredzētais raidlaiks 
nepārsniedz 15 % no dienas raidlaika. 
Tomēr šo attiecību var palielināt līdz 20 %, 
ja tajā iekļauti tādi reklāmas veidi kā tieši 
piedāvājumi sabiedrībai pārdot, pirkt vai 
nomāt ražojumus vai sniegt pakalpojumus, 
ja vien reklāmas klipu kopapjoms 
nepārsniedz 15 %.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro attiecībā 
uz raidorganizācijas paziņojumiem saistībā 
ar tās programmām un palīgproduktiem, 
kas tieši cēlušies no šīm programmām, 
sponsoru paziņojumiem un produktu 
izvietošanas.”

2. Reklāmai paredzētais raidlaiks vienas 
stundas laikā nepārsniedz 20 %.

2. a Neierobežojot 1. punkta noteikumus, 
tādas reklāmas formas kā tiešs piedāvājums 
sabiedrībai pārdot, pirkt vai nomāt 
ražojumus vai sniegt pakalpojumus 
nepārsniedz vienu stundu dienā. 

Or. it

Pamatojums

Esošais direktīvas teksts iekļauj visus reklāmas veidus un nodrošina datu aizsardzību 
raidījumu satura viengabalainības nodrošināšanai.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 305
1. PANTA 13. PUNKTS

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

1. Tādu īsu reklāmas veidu kā reklāmas 
klipu un televeikala klipu īpatsvars vienā 
stundā nepārsniedz 20 %. 

1. Tādu īsu reklāmas veidu kā reklāmas 
klipu un televeikala klipu īpatsvars vienā 
stundā nekādā gadījumā nepārsniedz dienas 
vidējo normu, kas ir 20 %.

Or. en
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Pamatojums

Reklāmas daudzuma ierobežojumi ir jāpadara stingrāki, lai raidorganizācijas varētu 
elastīgāk veidot raidījumus, piemēram, tiešraižu gadījumā.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 306
1. PANTA 15. PUNKTS

19. pants (Direktīva 89/552/EEK)

Šīs direktīvas noteikumus piemēro mutatis 
mutandis attiecībā uz televīzijas 
raidījumiem, kas paredzēti tikai reklāmai un 
televeikalam, kā arī televīzijas raidījumiem, 
kas paredzēti tikai pašreklāmai. Uz šiem 
raidījumiem neattiecina  nodaļu, kā arī 11. 
pantu (Iestarpināšanas noteikumi) un 18. 
pantu (Reklāmas un televeikala ilgums).”

Šīs direktīvas noteikumus piemēro mutatis 
mutandis attiecībā uz televīzijas 
raidījumiem, kas paredzēti tikai reklāmai un 
televeikalam, kā arī televīzijas raidījumiem, 
kas paredzēti tikai pašreklāmai, kas ir 
skaidri atpazīstams ar optiskiem un/vai 
akustiskiem līdzekļiem. Uz šiem 
raidījumiem neattiecina nodaļu, kā arī 
11. pantu (Iestarpināšanas noteikumi) un 
18. pantu (Reklāmas un televeikala 
ilgums).”

Or. en

Pamatojums

Skatītāji skaidri jāinformē arī par to, ja reklāma, televeikals un pašreklāma televīzijas 
pārraidēs ir domāta vienīgi šiem mērķiem. Patērētājs ir jābrīdina par piedāvātajos 
pakalpojumos ietverto reklāmu.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 307
1. PANTA 17. PUNKTS

20. pants (Direktīva 89/552/EEK)

Neierobežojot 3. pantu, dalībvalstis, ņemot 
vērā Kopienas tiesību aktus, var paredzēt 
citādus nosacījumus nekā tie, kas noteikti 
11. panta 2. punktā un 18. pantā attiecībā uz 
raidījumiem, kuri paredzēti tikai savas valsts 
teritorijai un kurus nevar tieši vai netieši 
uztvert vienā vai vairākās citās dalībvalstīs, 
un attiecībā uz raidījumiem, kuri 
ievērojami neiespaido auditorijas daļu.

Neierobežojot 3. pantu, dalībvalstis, ņemot 
vērā Kopienas tiesību aktus, var paredzēt 
citādus nosacījumus nekā tie, kas noteikti 
11. panta 2. punktā un 18. pantā attiecībā uz 
raidījumiem, kuri paredzēti tikai savas valsts 
teritorijai un kurus nevar tieši vai netieši 
uztvert vienā vai vairākās citās dalībvalstīs.
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Or. es

Pamatojums

Formulējuma „ievērojami neiespaido auditorijas daļu” neskaidrība var izraisīt patvaļīgu šī 
panta piemērošanu, ko arī var izmantot konkurences tiesību ierobežošanai.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 308
1. PANTA 17. PUNKTS

20. pants (Direktīva 89/552/EEK)

Neierobežojot 3. pantu, dalībvalstis, ņemot 
vērā Kopienas tiesību aktus, var paredzēt 
citādus nosacījumus nekā tie, kas noteikti 
11. panta 2. punktā un 18. pantā attiecībā 
uz raidījumiem, kuri paredzēti tikai savas 
valsts teritorijai un kurus nevar tieši vai 
netieši uztvert vienā vai vairākās citās 
dalībvalstīs, un attiecībā uz raidījumiem, 
kuri ievērojami neiespaido auditorijas daļu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis pants ir jāsvītro divu iemeslu dēļ: a) tikai valsti aptverošiem raidījumiem ir jāpiemēro tie 
paši kvalitātes standarti, kas visā Eiropā pārraidītiem raidījumiem, b) ir dalībvalstis 
(piemēram, Grieķija), kurās raidījumi ir paredzēti raidīšanai tikai savas valsts teritorijai un 
kurus nevar tieši vai netieši uztvert citās dalībvalstīs; tādējādi, izmantojot šo pantu, šīs 
dalībvalstis var nepamatoti neievērot ES noteikumus par reklāmas daudzumu.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 309
1. PANTA 17. A PUNKTS (jauns)

20. a pants (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

17. a) Iekļauj šādu 20. a) pantu:
„20. a pants

1. Lai nodrošinātu plurālisma, 
konkurences un uzņēmējdarbības brīvību 
reklāmas ieņēmumos, skatītāju skaita 
sastādīšanai ir jāatbilst šādiem kritērijiem:
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a) struktūrām, kas veic skatītāju skaita, 
kvalitātes, popularitātes un raidījumu datu 
apsekošanu ir jābūt neatkarīgām no visām 
apsekojamajām organizācijām;
(b) pārvaldes struktūrām (tehniski 
zinātniskām komiteju un/ vai uzraudzības 
komitejām) ir jābūt reprezentablām: tajās 
jāiekļauj ne tikai apraides platformas, bet 
visu iesaistīto un apsekojamo organizāciju 
pārstāvji (operatori, tirgus un patērētāji);
(c) tehniskajām komitejām jābūt 
pārredzamām, un tām pilnvaras ir jāpiešķir 
attiecībā uz apsekojumiem bez jebkādas 
direktoru padomes tehniskas vai 
organizatoriskas iejaukšanās.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka reklāmas ienākumu dēļ ir svarīgi vākt datus par skatītāju skaitu, visā 
Eiropas Savienībā ir jābūt vienotībai saskaņā ar vārda, neatkarīgas, pārredzamības un 
reprezentativitātes principu.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 310
1. PANTA 17. A PUNKTS (jauns)

20. a pants (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

17. a) Iekļauj šādu 20. a) pantu:
„20. a pants

1. Lai nodrošinātu plurālisma, 
konkurences un uzņēmējdarbības brīvību 
reklāmas ieņēmumos, skatītāju skaita 
sastādīšanai ir jāatbilst šādiem kritērijiem:
a) struktūrām, kas veic skatītāju skaita, 
kvalitātes, popularitātes un raidījumu datu 
apsekošanu ir jābūt neatkarīgām no visām 
apsekojamajām organizācijām;
b) pārvaldes struktūrām (tehniski 
zinātniskām komiteju un/ vai uzraudzības 
komitejām) ir jābūt reprezentablām: tajās 
jāiekļauj ne tikai apraides platformas, bet 
visu iesaistīto un apsekojamo organizāciju 
pārstāvji (operatori, tirgus un patērētāji);
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c) tehniskajām komitejām jābūt 
pārredzamām, un tām pilnvaras ir jāpiešķir 
attiecībā uz apsekojumiem bez jebkādas 
direktoru padomes tehniskas vai 
organizatoriskas iejaukšanās.

Or. it

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 311
1. PANTA 17. A PUNKTS (jauns)
22. pants (Direktīva 89/552/EEK)

17. a) Regulas 22. pantu aizstāj šādi:
1. Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka to jurisdikcijā esošie 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzēji savās pārraidēs 
neiekļauj raidījumus, kas varētu nopietni 
kaitēt nepilngadīgo fiziskajai, garīgajai vai 
tikumiskajai attīstībai, jo īpaši tādus 
raidījumus, kuros iekļauta pornogrāfija vai 
nepamatota vardarbība.
2. Šā panta 1. punktā paredzētos 
pasākumus attiecina arī uz citiem 
raidījumiem, kas varētu kaitēt nepilngadīgo 
fiziskajai, garīgajai vai tikumiskajai 
attīstībai, izņemot gadījumus, kad, 
izvēloties audiovizuālo informācijas nesēju 
raidlaiku vai jebkurus tehniskos līdzekļus, 
ir nodrošināts, ka apraides zonā 
nepilngadīgie parasti šos raidījumus 
neredzēs un nedzirdēs.
3. Turklāt, kad šādus pakalpojumus sniedz 
nekodētā veidā, dalībvalstis nodrošina, lai 
pirms tām būtu akustisks brīdinājuma 
signāls vai tās iezīmētu ar vizuālu simbolu 
visā programmas garumā.”

Or. en

Pamatojums

Šī panta darbībai jāietver arī nelineāru pakalpojumu sniedzēji. Tas ir neapstrīdams fakts, ka 
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it īpaši pornogrāfija un vardarbība ir visbiežāk sastopama šā veida pakalpojumos, kuriem 
nepilngadīgie mūsdienās var piekļūt ļoti vienkārši. Televīzijas pārraides vairāk vai mazāk jau 
ir reglamentētas attiecībā uz nepilngadīgo aizsardzību. Ir jāveic pasākumi šī jaunā 
pakalpojumu veida jomā.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 312
1. PANTA 17. B PUNKTS (jauns)

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

17. b) 22. panta 1) daļu aizstāj šādi:
„1. Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka to jurisdikcijā esošo 
televīzijas raidorganizāciju pārraidēs 
neiekļauj raidījumus, kas varētu nopietni 
kaitēt nepilngadīgo fiziskajai, garīgajai vai 
tikumiskajai attīstībai, jo īpaši tādus 
raidījumus, kuros iekļauta pornogrāfija vai 
nepamatota vardarbība. Atbildība par šāda 
veida raidījumiem, kas ir uzskatāmi par 
kaitīgiem, ir jāuzņemas televīzijas 
raidorganizācijām un informācijas nesēju 
pakalpojumu piegādātājiem.”

Or. it

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 313
1. PANTA 18. A PUNKTS (jauns)

22. c pants (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

18. a) Iekļauj šādu 22. c) pantu: 
„22. c pants

Dalībvalstis nodrošina 22. pantā minēto 
pasākumu ieviešanu, nosakot struktūras, 
kas ir atbildīgas par šo uzdevumu (valsts 
pārvaldes iestādes vai citas struktūras), kā 
arī nosaka piemērotas soda sankcijas.”
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Or. it

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

Grozījums Nr. 314
1. PANTA 19. PUNKTS

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

1. pantā vārdus “dalībvalstu kompetento 
iestāžu pārstāvji” aizstāj ar 23. b) pantā 
minēto frāzi „kompetentu valsts pārvaldes 
iestāžu pārstāvji”.

Or. it

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 315
1. PANTA 20. PUNKTS

23. b panta -1. a punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK )

1. a Efektīva pamattiesību un brīvību 
aizsardzība ir tiešā tiesnešu un tiesu 
kompetencē.
No tā izriet, ka bez tiesas sprieduma 
audiovizuālo pakalpojumu uzņēmumu 
nevar nedz slēgt, nedz pārtraukt vai 
ierobežot tās raidījumus.

Or. es

Pamatojums

Pamattiesību un brīvību aizsardzība ir tiesnešu un tiesu kompetencē, tādēļ tā nav valsts 
pārvaldes iestāžu funkcija. Direktīvai jānodrošina, ka šīs struktūras nepārsniedz tām skaidri 
noteiktās pilnvaras un neapdraud Pamattiesību hartā un Eiropas Konvencijā par 
cilvēktiesībām noteiktās tiesības. Autoritatīvākie preses pārstāvji, kuriem ir likts manīt par 
viņu nevēlamo darbību šajā sakarā, ir īpaši prasījuši nodrošināt, lai pārvaldes iestādēm 
piešķirtās sodīšanas pilnvaras neietekmētu ierasto pamattiesību par vārda brīvību 
izmantošanu. Vienīgi tiesa var noteikt, vai informācijas nesējs būtu jāsoda par pamattiesību 
pārkāpumu, pārtraucot tā pārraidi.
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Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 316
1. PANTA 20. PUNKTS

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

1. Dalībvalstis garantē valsts pārvaldes 
iestāžu neatkarību un nodrošina, ka tās 
izmanto savas pilnvaras taisnīgi un 
pārredzami.

1. Dalībvalstis veic pasākumus, lai izveidotu
valsts pārvaldes iestādes un nodrošina to 
neatkarību, garantējot, ka tās izmanto savas 
pilnvaras taisnīgi un pārredzami.

Or. it

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

Grozījums Nr. 317
1. PANTA 20. PUNKTS

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

1. Dalībvalstis garantē valsts pārvaldes 
iestāžu neatkarību un nodrošina, ka tās 
izmanto savas pilnvaras taisnīgi un 
pārredzami.

1. Dalībvalstis veic pasākumus, lai izveidotu
valsts pārvaldes iestādes un nodrošina to 
neatkarību, garantējot, ka tās izmanto savas 
pilnvaras taisnīgi un pārredzami.

Or. it

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 318
1. PANTA 20. PUNKTS

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

1. Dalībvalstis garantē valsts regulatoru 
neatkarību un nodrošina, ka tās izmanto 
savas pilnvaras taisnīgi un pārredzami.

1. Ja dalībvalstīs ir izveidotas valsts 
regulatoru iestādes, dalībvalstis garantē to
neatkarību un nodrošina, ka tās izmanto 
savas pilnvaras taisnīgi un pārredzami.

Or. de
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Pamatojums

Dalībvalstu pienākums nav veidot savas regulatoru iestādes. Tādēļ Komisijas priekšlikuma 
teksts ir jālabo.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 319
1. PANTA 20. PUNKTS

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

1. a Dalībvalstis nodrošina, ka tiek izpildīts 
uzdevums pārraudzīt atbilstību ar šīs 
direktīvas noteikumiem, it īpaši ar tiem,, 
kas saistīti ar vārda brīvību, informācijas 
nesēju plurālismu, cilvēka cieņu, 
nediskriminācijas principu un viegli 
ietekmējamu personu aizsardzību. 
Dalībvalstis nolemj, kuram šis uzdevums ir 
jāveic.

Or. it

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

Grozījums Nr. 320
20 PANTA 1 PUNKTS

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

1. a Dalībvalstis uzdod valsts pārvaldes 
iestādēm uzdevumu pārraudzīt atbilstību ar 
šīs direktīvas noteikumiem, it īpaši ar tiem,, 
kas saistīti ar vārda brīvību, informācijas 
nesēju plurālismu, cilvēka cieņu, 
nediskriminācijas principu un viegli 
ietekmējamu personu aizsardzību. 

Or. it
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Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 321
20 PANTA 1 PUNKTS

23. b panta 2. punkts (Direktīva 89/552/EEK)

2. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina 
pārējās iestādes un Komisiju ar 
informāciju, kas nepieciešama šīs direktīvas 
noteikumu piemērošanai.”

2. Informācija, kas nepieciešama šīs 
direktīvas noteikumu piemērošanai, ir 
pieejama dalībvalstu un Komisijas līmenī.”

Or. it

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

Grozījums Nr. 322
1. PANTA 20. A PUNKTS (jauns)

23. b a pants (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

20. a) Iekļauj šādu 23. b a pantu:
„23. b a pantu

1. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu informācijas 
plurālismu radio un televīzijas apraides 
sistēmā. Dalībvalstis jo sevišķi aizliedz 
dominējoša stāvokļa rašanos un 
saglabāšanu televīzijas un līdzīgos tirgos. 
2. Dalībvalstis mēģina nodrošināt valsts 
iestāžu sniegtās informācijas neitralitāti un 
nosaka atbilstošus pasākumus, lai novērstu 
iespējamu valdības nostājas izmantošanu, 
ietekmējot informācijas nesēju pārraidīto 
informāciju.
3. Dalībvalstis aizliedz valdības iestāžu 
vadītājiem, viņu dzīvesbiedriem vai pirmās 
un otrās pakāpes radiniekiem, kā arī viņu 
vadītajiem uzņēmumiem ieņemt vai 
saglabāt kontrolējošu stāvokli uzņēmumos, 
kas darbojas radio un televīzijas, kā arī 
līdzīgos tirgos.
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Or. it

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar jau pieņemtajām EP nostājām (piem., 2005. gada 6. septembrī 
pieņemtā rezolūcija par „Televīziju bez robežām” un Eiropas Parlamenta rezolūcija par 
vārda un informācijas brīvības pārkāpšanas risku ES un it īpaši Itālijā (Pamattiesību hartas 
11. panta 2. punkts) (2003/2237(INI)), kuras mērķis ir likt dalībvalstīm ievērot vispārīgus 
principus ar plurālisma nodrošināšanu un aizliegt valsts iestāžu vadītājiem kontrolēt 
raidorganizācijas.
Pastāvošās atšķirības starp valstu tiesību aktiem šajā jautājumā acīmredzami padara daudz 
sarežģītāku izmantot raidorganizāciju izveidošanas brīvību un brīvību sniegt pakalpojumus 
Kopienas teritorijā.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 323
1. PANTA 20. A PUNKTS (jauns)

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

20. a) Iekļauj šādu 23. b pantu:
‘1. Dalībvalstis nosaka pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu informācijas 
plurālismu radio un televīzijas apraides 
sistēmā. Dalībvalstis jo sevišķi aizliedz 
dominējoša stāvokļa rašanos un 
saglabāšanu televīzijas un līdzīgos tirgos.”

Or. it

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 324
1. PANTA 20. A PUNKTS (jauns)

23. b a panta (jauns) 2. punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

„2. Dalībvalstis mēģina nodrošināt valsts 
iestāžu sniegtās informācijas neitralitāti un 
nosaka atbilstošus pasākumus, lai novērstu 
iespējamu valdības nostājas izmantošanu, 
ietekmējot informācijas nesēju pārraidīto 
informāciju. 
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Or. it

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 325
1. PANTA 20. A PUNKTS (jauns)

23. b a panta (jauns) 3. punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

‘3. Tiesību iegūt informāciju īstenošana 
vienmēr ir jāvērtē saistībā ar iesaistīto 
personu personīgās dzīves aizsardzību, un 
vienmēr ir jāievēro cilvēka cieņas 
respektēšana, it īpaši nepilngadīgo 
gadījumā. Pēdējā gadījumā vienmēr ir 
jāatsaucas uz attiecīgajām starptautiskām 
konvencijām, kā arī ētikas kodeksiem un 
citiem pašregulēšanas veidiem, ko 
informācijas nozares darbinieki ir 
izstrādājuši atsevišķās Eiropas 
dalībvalstīs.”

Or. it

Pamatojums

Īpaši attiecībā uz strauji ienākošajiem un tehnoloģiski progresīvajiem informācijas nesējiem 
ir jāuzsver, ka tiesības gūt informāciju nav jānostāda augstāk par cilvēka cieņas ievērošanu 
un neaizskaramās tiesības uz privāto dzīvi.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 326
2. PANTS

Pielikuma „Direktīvas un regulas” 3. a pants, Nr. 4 (Regula (EC) Nr. 2006/04)

“4. Padomes 1989. gada 3. oktobra Direktīva 
89/552/EEK par dažu tādu televīzijas 
raidījumu veidošanas un apraides noteikumu 
koordinēšanu, kas iekļauti dalībvalstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos: 3. g 
līdz 3. h pants un 10. līdz 20. pants. 
Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

“4. Padomes 1989. gada 3. oktobra Direktīva 
89/552/EEK par dažu tādu televīzijas 
raidījumu veidošanas un apraides noteikumu 
koordinēšanu, kas iekļauti dalībvalstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos: 3. c
un 3. g pants līdz 3. h pantam un 10. līdz 
20. pants. Direktīvā jaunākie grozījumi 
izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
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.../.../EK.” Direktīvu .../.../EK.”

Or. en

Pamatojums

Iespēja patērētājam noteikt audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējus vieglā, 
tiešā un vienmēr pieejamā veidā, skaidri attiecas uz patērētāju interešu aizsardzību, un tādēļ 
ir skaidri jāmin pielikumā „Direktīvas un regulas”.


