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Grozījums Nr. 12
Helga Trüpel

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Televīzijas apraide ir lineārs 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojums, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada […] 
Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu direktīvā, un šo 
pakalpojumu sniedz plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu sniedzējs nolūkā nodrošināt 
raidījumu vienlaicīgu skatīšanos, 
pamatojoties uz raidījumu programmu; 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs var piedāvāt vairākas audio vai 
audiovizuālās raidījumu programmas 
(kanālus). Juridiskas saistības, kas 
jāievēro, var uzlikt tikai noteiktiem 
apraides kanāliem, kurus piedāvā noteikts 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs. Saistības, kas jāievēro, 
dalībvalstīm precīzi jāpamato savos valsts 
tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka šādas 
saistības ir pārskatāmas, samērīgas un 
pienācīgi definētas. Tādēļ saistības, kas 
jāievēro, ir jāizstrādā tādas, lai pietiekami 
veicinātu efektīvas investīcijas 
infrastruktūrā. Saistības, kas jāievēro, ir 
regulāri jāpārskata, lai tās neatpaliktu no 
tehnoloģiju un tirgus attīstības tempa, 
nodrošinot to nepārtrauktu samērīgumu ar 
īstenojamajiem mērķiem. Ņemot vērā 
tehnoloģiju un tirgus apstākļu straujās 
izmaiņas, šāda pilnīga pārskatīšana būtu 
jāveic vismaz reizi trijos gados, rīkojot 
sabiedrisku apspriešanu ar visām 
ieinteresētajām personām. Vienu vai 
vairākus apraides kanālus var papildināt 
ar pakalpojumiem, lai uzlabotu to
pieejamību lietotājiem invalīdiem, 
piemēram, izmantojot videotekstu, 

(24) Juridiskas saistības, kas jāievēro, var 
uzlikt noteiktiem radio un audiovizuālo 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem un 
papildpakalpojumiem, kurus piedāvā 
noteikts plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs. Audiovizuālo plašsaziņas 
pakalpojumu definīcija ir sniegta 1. panta 
d) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1989. gada 3. oktobra 
Direktīvā 89/552/EEK par dažu tādu 
televīzijas raidījumu veidošanas un 
apraides noteikumu koordinēšanu, kas 
ietverti dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos (Audiovizuālo 
plašsaziņas pakalpojumu direktīva). 
Saistības, kas jāievēro, dalībvalstīm precīzi 
jāpamato, lai nodrošinātu, ka šādas 
saistības ir pārskatāmas, samērīgas un 
pienācīgi definētas. Tādēļ saistības, kas 
jāievēro, ir jāizstrādā tādas, lai pietiekami 
veicinātu efektīvas investīcijas 
infrastruktūrā. Saistības, kas jāievēro, ir 
regulāri jāpārskata, lai tās neatpaliktu no 
tehnoloģiju un tirgus attīstības tempa, 
nodrošinot to nepārtrauktu samērīgumu ar 
īstenojamajiem mērķiem. 
Papildpakalpojumi ietver tādus 
pakalpojumus, kas uzlabo pieejamību 
lietotājiem invalīdiem, piemēram, 
izmantojot videotekstu, subtitrus, 
audioaprakstu vai surdotulkojumu, kā arī 
citus pakalpojumus.
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subtitrus, audioaprakstu vai 
surdotulkojumu.

Or. en

Pamatojums

Lai nostiprinātu 31. panta turpmāko īstenošanu, ņemot vērā jaunās programmas un 
pakalpojumus, un lai dalībvalstis atbilstīgos gadījumos varētu nodrošināt skatītāju un 
klausītāju piekļuvi līdzīgiem lineāriem un nelineāriem pakalpojumiem, ir jāpaplašina šā 
noteikuma iespējamā darbības joma saskaņā ar jauno Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu direktīvu. Šī norma jāatspoguļo arī 24. apsvērumā.

Grozījums Nr. 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Televīzijas apraide ir lineārs 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojums, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada […] 
Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu direktīvā, un šo 
pakalpojumu sniedz plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu sniedzējs nolūkā nodrošināt 
raidījumu vienlaicīgu skatīšanos, 
pamatojoties uz raidījumu programmu; 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs var piedāvāt vairākas audio vai 
audiovizuālās raidījumu programmas 
(kanālus). Juridiskas saistības, kas 
jāievēro, var uzlikt tikai noteiktiem 
apraides kanāliem, kurus piedāvā noteikts 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs. Saistības, kas jāievēro, 
dalībvalstīm precīzi jāpamato savos valsts 
tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka šādas 
saistības ir pārskatāmas, samērīgas un 
pienācīgi definētas. Tādēļ saistības, kas 
jāievēro, ir jāizstrādā tādas, lai pietiekami 
veicinātu efektīvas investīcijas 

(24) Juridiskas saistības, kas jāievēro, var 
uzlikt noteiktiem radio un audiovizuālo 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem un 
papildpakalpojumiem, kurus piedāvā 
noteikts plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs. Audiovizuālo plašsaziņas 
pakalpojumu definīcija ir sniegta 1. panta 
a) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1989. gada 3. oktobra 
Direktīvā 89/552/EEK par dažu tādu 
televīzijas raidījumu veidošanas un 
apraides noteikumu koordinēšanu, kas 
ietverti dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos (Audiovizuālo 
plašsaziņas pakalpojumu direktīva). 
Saistības, kas jāievēro, dalībvalstīm precīzi 
jāpamato, lai nodrošinātu, ka šādas 
saistības ir pārskatāmas, samērīgas un 
pienācīgi definētas. Tādēļ saistības, kas 
jāievēro, ir jāizstrādā tādas, lai pietiekami 
veicinātu efektīvas investīcijas 
infrastruktūrā. Saistības, kas jāievēro, ir 
regulāri jāpārskata, lai tās neatpaliktu no 
tehnoloģiju un tirgus attīstības tempa, 
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infrastruktūrā. Saistības, kas jāievēro, ir 
regulāri jāpārskata, lai tās neatpaliktu no 
tehnoloģiju un tirgus attīstības tempa, 
nodrošinot to nepārtrauktu samērīgumu ar 
īstenojamajiem mērķiem. Ņemot vērā 
tehnoloģiju un tirgus apstākļu straujās 
izmaiņas, šāda pilnīga pārskatīšana būtu 
jāveic vismaz reizi trijos gados, rīkojot 
sabiedrisku apspriešanu ar visām 
ieinteresētajām personām. Vienu vai 
vairākus apraides kanālus var papildināt ar 
pakalpojumiem, lai uzlabotu to pieejamību 
lietotājiem invalīdiem, piemēram, 
izmantojot videotekstu, subtitrus, 
audioaprakstu vai surdotulkojumu.

nodrošinot to nepārtrauktu samērīgumu ar 
īstenojamajiem mērķiem. Vienu vai 
vairākus plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumus var papildināt ar 
pakalpojumiem, lai uzlabotu to pieejamību 
lietotājiem invalīdiem, piemēram, 
izmantojot videotekstu, subtitrus, 
audioaprakstu vai surdotulkojumu.

Or. en

Pamatojums

Lai nostiprinātu 31. panta turpmāko īstenošanu, ņemot vērā jaunās programmas un 
pakalpojumus, un lai dalībvalstis atbilstīgos gadījumos varētu nodrošināt skatītāju un 
klausītāju piekļuvi līdzīgiem lineāriem un nelineāriem pakalpojumiem, ir jāpaplašina šā 
noteikuma iespējamā darbības joma saskaņā ar jauno Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu direktīvu. Šī norma jāatspoguļo arī 24. apsvērumā.

Grozījums Nr. 14
Katerina Batzeli

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Televīzijas apraide ir lineārs 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojums, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada […] 
Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu direktīvā, un šo 
pakalpojumu sniedz plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu sniedzējs nolūkā nodrošināt 
raidījumu vienlaicīgu skatīšanos, 
pamatojoties uz raidījumu programmu; 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 

Juridiskas saistības, kas jāievēro attiecībā 
uz pieejamību un citiem 
papildpakalpojumiem, var uzlikt 
noteiktiem radio un audiovizuālo 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem, 
kurus piedāvā noteikts plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar 
definīciju, kas sniegta 1. panta 
d) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1989. gada 3. oktobra 
Direktīvā 89/551/EEK par dažu tādu 
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sniedzējs var piedāvāt vairākas audio vai 
audiovizuālās raidījumu programmas 
(kanālus). Juridiskas saistības, kas 
jāievēro, var uzlikt tikai noteiktiem 
apraides kanāliem, kurus piedāvā noteikts 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs. Saistības, kas jāievēro, 
dalībvalstīm precīzi jāpamato savos valsts 
tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka šādas 
saistības ir pārskatāmas, samērīgas un 
pienācīgi definētas. Tādēļ saistības, kas 
jāievēro, ir jāizstrādā tādas, lai pietiekami 
veicinātu efektīvas investīcijas 
infrastruktūrā. Saistības, kas jāievēro, ir 
regulāri jāpārskata, lai tās neatpaliktu no 
tehnoloģiju un tirgus attīstības tempa, 
nodrošinot to nepārtrauktu samērīgumu ar 
īstenojamajiem mērķiem. Ņemot vērā 
tehnoloģiju un tirgus apstākļu straujās 
izmaiņas, šāda pilnīga pārskatīšana būtu 
jāveic vismaz reizi trijos gados, rīkojot 
sabiedrisku apspriešanu ar visām 
ieinteresētajām personām. Vienu vai 
vairākus apraides kanālus var papildināt 
ar pakalpojumiem, lai uzlabotu to
pieejamību lietotājiem invalīdiem, 
piemēram, izmantojot videotekstu, 
subtitrus, audioaprakstu vai 
surdotulkojumu.

televīzijas raidījumu veidošanas un 
apraides noteikumu koordinēšanu, kas 
ietverti dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos (Audiovizuālo 
plašsaziņas pakalpojumu direktīva).
Saistības, kas jāievēro, dalībvalstīm precīzi 
jāpamato savos valsts tiesību aktos, lai 
nodrošinātu, ka šādas saistības ir 
pārskatāmas, samērīgas un pienācīgi 
definētas. Tādēļ saistības, kas jāievēro, ir 
jāizstrādā tādas, lai pietiekami veicinātu 
efektīvas investīcijas infrastruktūrā. 
Saistības, kas jāievēro, ir regulāri 
jāpārskata, lai tās neatpaliktu no 
tehnoloģiju un tirgus attīstības tempa, 
nodrošinot to nepārtrauktu samērīgumu ar 
īstenojamajiem mērķiem. Ņemot vērā 
tehnoloģiju un tirgus apstākļu straujās 
izmaiņas, šāda pilnīga pārskatīšana būtu 
jāveic vismaz reizi trijos gados, rīkojot 
sabiedrisku apspriešanu ar visām 
ieinteresētajām personām. 
Papildpakalpojumi cita starpā ietver tādus 
pakalpojumus, kas uzlabo pieejamību 
lietotājiem invalīdiem, piemēram, 
izmantojot videotekstu, subtitrus, 
audioaprakstu vai surdotulkojumu.

Or. en

Pamatojums

Šā noteikuma iespējamā darbības joma ir jāpaplašina saskaņā ar jauno Audiovizuālo 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu direktīvu. Obligāto saistību darbības joma ir jāattiecina ne 
tikai uz noteikumiem par pieejamību, bet arī uz citiem būtiskiem noteikumiem, ietverot, 
piemēram, papildpakalpojumus, kuru mērķauditorija ir atsevišķas sabiedrības grupas, vai 
visa sabiedrība.
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Grozījums Nr. 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Televīzijas apraide ir lineārs 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojums, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada […] 
Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu direktīvā, un šo 
pakalpojumu sniedz plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu sniedzējs nolūkā nodrošināt 
raidījumu vienlaicīgu skatīšanos, 
pamatojoties uz raidījumu programmu; 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs var piedāvāt vairākas audio vai 
audiovizuālās raidījumu programmas 
(kanālus). Juridiskas saistības, kas 
jāievēro, var uzlikt tikai noteiktiem 
apraides kanāliem, kurus piedāvā noteikts 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs. Saistības, kas jāievēro, 
dalībvalstīm precīzi jāpamato savos valsts 
tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka šādas 
saistības ir pārskatāmas, samērīgas un 
pienācīgi definētas. Tādēļ saistības, kas 
jāievēro, ir jāizstrādā tādas, lai pietiekami 
veicinātu efektīvas investīcijas 
infrastruktūrā. Saistības, kas jāievēro, ir 
regulāri jāpārskata, lai tās neatpaliktu no 
tehnoloģiju un tirgus attīstības tempa, 
nodrošinot to nepārtrauktu samērīgumu ar 
īstenojamajiem mērķiem. Ņemot vērā 
tehnoloģiju un tirgus apstākļu straujās 
izmaiņas, šāda pilnīga pārskatīšana būtu 
jāveic vismaz reizi trijos gados, rīkojot 
sabiedrisku apspriešanu ar visām 
ieinteresētajām personām. Vienu vai 
vairākus apraides kanālus var papildināt 
ar pakalpojumiem, lai uzlabotu to
pieejamību lietotājiem invalīdiem, 
piemēram, izmantojot videotekstu, 
subtitrus, audioaprakstu vai 
surdotulkojumu.

(24) Juridiskas saistības, kas jāievēro, var 
uzlikt radio un audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumiem un noteiktiem 
papildpakalpojumiem, kurus piedāvā 
noteikts plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs. Audiovizuālo plašsaziņas 
pakalpojumu definīcija ir sniegta 1. panta 
a) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1989. gada 3. oktobra 
Direktīvā 89/551/EEK par dažu tādu 
televīzijas raidījumu veidošanas un 
apraides noteikumu koordinēšanu, kas 
ietverti dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos (Audiovizuālo 
plašsaziņas pakalpojumu direktīva).
Saistības, kas jāievēro, dalībvalstīm precīzi 
jāpamato savos valsts tiesību aktos, lai 
nodrošinātu, ka šādas saistības ir 
pārskatāmas, samērīgas un pienācīgi 
definētas. Tādēļ saistības, kas jāievēro, ir 
jāizstrādā tādas, lai pietiekami veicinātu 
efektīvas investīcijas infrastruktūrā. 
Saistības, kas jāievēro, ir regulāri 
jāpārskata, lai tās neatpaliktu no 
tehnoloģiju un tirgus attīstības tempa, 
nodrošinot to nepārtrauktu samērīgumu ar 
īstenojamajiem mērķiem. 
Papildpakalpojumi cita starpā ietver tādus 
pakalpojumus, kas uzlabo pieejamību 
lietotājiem invalīdiem, piemēram, 
izmantojot videotekstu, subtitrus, 
audioaprakstu vai surdotulkojumu.
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Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt tiesīgām nodrošināt, ka televīzijas pārraižu skatītājiem un klausītājiem ir 
pieejami gan lineārie, gan nelineārie pakalpojumi. Tādēļ darbības jomā ir jāiekļauj arī 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi saskaņā ar jauno direktīvu, kas reglamentā 
minētos pakalpojumus. Termina „pieejamības pakalpojumi” vietā ir lietots termins 
„papildpakalpojumi”, ar to saprotot visus speciālos pakalpojumus, kas paredzēti konkrētām 
sociālajām grupām (tādi pakalpojumi kā subtitri, radioteksts vai teleteksts).

Grozījums Nr. 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Īstenojot Direktīvas 2002/58/EK 
transponēšanas pasākumus, dalībvalstu 
iestādēm un tiesām ir ne tikai jāinterpretē 
savas valsts tiesības ar šo direktīvu 
saskanīgā veidā, bet arī jānodrošina, lai 
tās nebūtu pamatotas ar tādu šīs 
direktīvas interpretāciju, kas pārkāpj 
pamattiesības vai citus Kopienu tiesību 
vispārējos principus — tādus kā 
proporcionalitātes princips.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu Komisijas dokumenta COM (2007) 698 galīgajā versijā, kurā pārskatīta 
Direktīva par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību, ir iekļauts un īstenots 
Eiropas Kopienu Tiesas 2008. gada 29. janvāra nolēmums, ka ar šo direktīvu ir jāaizsargā 
personas dati un privātums, vienlaikus ievērojot Kopienu tiesībās paredzētās pamattiesības 
un vispārējos principus, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības (kas ir minētas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 17. panta 2. punktā).
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Grozījums Nr. 17
Ignasi Guardans Cambó

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo pantu piemēro, neierobežojot 
Kopienas noteikumus par patērētāju 
aizsardzību, jo īpaši Direktīvu 93/13/EK un 
Direktīvu 97/7/EK, un valsts noteikumus, 
kas ir saskaņā ar Kopienas tiesībām.

1. Šo pantu piemēro, neierobežojot
Kopienas noteikumus par patērētāju 
aizsardzību un citus noteikumus par 
pārredzamību saistībā ar plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši 
Direktīvu 93/13/EK, Direktīvu 97/7/EK un 
89/552/EEK, un valsts noteikumus, kas ir 
saskaņā ar Kopienas tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis nodrošina, ka abonentiem 
skaidri norāda, ja viņi atkārtoti ir 
pārkāpuši autortiesības un blakustiesības, 
lai viņi pārtrauktu šādas nelikumīgas 
darbības.

Or. en

Pamatojums

Internetā nedrīkst veikt nelikumīgas darbības. Līdz ar to abonentiem un pakalpojumu 
sniedzējiem ir jāsadarbojas, lai cīnītos pret pirātismu un nelikumīgām darbībām tiešsaistē.
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Grozījums Nr. 19
Helga Trüpel

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 19. punkts
Direktīva 2002/22/EK
31. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt pamatotas 
saistības, kas jāievēro, īpašu radio un 
televīzijas apraides kanālu un pieejamības
pakalpojumu raidīšanai uzņēmumiem, kas 
ir to jurisdikcijā un kas nodrošina 
elektronisko komunikāciju tīklus, ko 
izmanto radio vai televīzijas apraides 
izplatīšanai sabiedrībai, ja nozīmīgs šādu 
tīklu lietotāju skaits izmanto tos kā galveno 
līdzekli radio un televīzijas apraides
saņemšanai. Šādas saistības nosaka tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai īstenotu 
vispārējo interešu mērķus, kas skaidri un 
konkrēti noteikti katras dalībvalsts tiesību 
aktos, un tās ir samērīgas un pārskatāmas.

1. Dalībvalstis var noteikt pamatotas 
saistības, kas jāievēro, īpašu radio apraides 
un audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu un papildpakalpojumu 
sniegšanai uzņēmumiem, kas ir to 
jurisdikcijā un kas nodrošina elektronisko 
komunikāciju tīklus, ko izmanto radio 
apraides vai audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumu izplatīšanai 
sabiedrībai, ja nozīmīgs šādu tīklu lietotāju 
skaits izmanto tos kā galveno līdzekli radio 
apraides vai audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumu saņemšanai. Šādas 
saistības nosaka tikai tad, ja tās ir 
vajadzīgas, lai īstenotu vispārējo interešu 
mērķus, ko skaidri un konkrēti nosaka 
katra dalībvalsts, un tās ir samērīgas un 
pārskatāmas.

Or. en

Pamatojums

Lai nostiprinātu 31. panta turpmāko īstenošanu, ņemot vērā jaunās programmas un 
pakalpojumus, un lai dalībvalstis atbilstīgos gadījumos varētu nodrošināt skatītāju un 
klausītāju piekļuvi līdzīgiem lineāriem un nelineāriem pakalpojumiem, ir jāpaplašina šā 
noteikuma iespējamā darbības joma saskaņā ar jauno Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu direktīvu. Šī norma jāatspoguļo arī 24. apsvērumā.

Grozījums Nr. 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 19. punkts
Direktīva 2002/22/EK
31. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt pamatotas 
saistības, kas jāievēro, īpašu radio un 
televīzijas apraides kanālu un pieejamības
pakalpojumu raidīšanai uzņēmumiem, kas 
ir to jurisdikcijā un kas nodrošina 
elektronisko komunikāciju tīklus, ko 
izmanto radio vai televīzijas apraides 
izplatīšanai sabiedrībai, ja nozīmīgs šādu 
tīklu lietotāju skaits izmanto tos kā galveno 
līdzekli radio un televīzijas apraides
saņemšanai. Šādas saistības nosaka tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai īstenotu 
vispārējo interešu mērķus, kas skaidri un 
konkrēti noteikti katras dalībvalsts tiesību 
aktos, un tās ir samērīgas un pārskatāmas.

1. Dalībvalstis var noteikt pamatotas 
saistības, kas jāievēro, īpašu radio apraides 
un audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu un papildpakalpojumu 
sniegšanai uzņēmumiem, kas ir to 
jurisdikcijā un kas nodrošina elektronisko 
komunikāciju tīklus, ko izmanto radio 
apraides vai audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumu izplatīšanai 
sabiedrībai, ja nozīmīgs šādu tīklu lietotāju 
skaits izmanto tos kā galveno līdzekli radio 
apraides vai audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumu saņemšanai. Šādas 
saistības nosaka tikai tad, ja tās ir 
vajadzīgas, lai īstenotu vispārējo interešu 
mērķus, ko skaidri un konkrēti nosaka 
katra dalībvalsts, un tās ir samērīgas un 
pārskatāmas.

Or. en

Pamatojums

Lai nostiprinātu 31. panta turpmāko īstenošanu, ņemot vērā jaunās programmas un 
pakalpojumus, un lai dalībvalstis atbilstīgos gadījumos varētu nodrošināt skatītāju un 
klausītāju piekļuvi līdzīgiem lineāriem un nelineāriem pakalpojumiem, ir jāpaplašina šā 
noteikuma iespējamā darbības joma saskaņā ar jauno Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu direktīvu. Šī norma jāatspoguļo arī 24. apsvērumā.

Grozījums Nr. 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 19. punkts
Direktīva 2002/22/EK
31. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt pamatotas 
saistības, kas jāievēro, īpašu radio un 
televīzijas apraides kanālu un pieejamības
pakalpojumu raidīšanai uzņēmumiem, kas 
ir to jurisdikcijā un kas nodrošina 

1. Dalībvalstis var noteikt pamatotas 
saistības, kas jāievēro, īpašu radio apraides 
un audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu un papildpakalpojumu 
sniegšanai uzņēmumiem, kas ir to 
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elektronisko komunikāciju tīklus, ko 
izmanto radio vai televīzijas apraides 
izplatīšanai sabiedrībai, ja nozīmīgs šādu 
tīklu lietotāju skaits izmanto tos kā galveno 
līdzekli radio un televīzijas apraides
saņemšanai. Šādas saistības nosaka tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai īstenotu 
vispārējo interešu mērķus, kas skaidri un 
konkrēti noteikti katras dalībvalsts tiesību 
aktos, un tās ir samērīgas un pārskatāmas.

jurisdikcijā un kas nodrošina elektronisko 
komunikāciju tīklus, ko izmanto radio 
apraides vai audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumu izplatīšanai 
sabiedrībai, ja nozīmīgs šādu tīklu lietotāju 
skaits izmanto tos kā galveno līdzekli radio 
apraides vai audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumu saņemšanai. Šādas 
saistības nosaka tikai tad, ja tās ir 
vajadzīgas, lai īstenotu vispārējo interešu 
mērķus, ko skaidri un konkrēti nosaka 
katra dalībvalsts, un tās ir samērīgas un 
pārskatāmas.

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt tiesīgām nodrošināt, ka televīzijas pārraižu skatītājiem un klausītājiem ir 
pieejami gan lineārie, gan nelineārie pakalpojumi. Tādēļ darbības jomā ir jāiekļauj arī 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi saskaņā ar jauno direktīvu, kas reglamentā 
minētos pakalpojumus. Termina „pieejamības pakalpojumi” vietā ir lietots termins 
„papildpakalpojumi”, ar to saprotot visus speciālos pakalpojumus, kas paredzēti konkrētām 
sociālajām grupām (tādi pakalpojumi kā subtitri, radioteksts vai teleteksts).

Grozījums Nr. 22
Helga Trüpel

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 19. punkts
Direktīva 2002/22/EK
31. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vismaz reizi trijos gados
pārskata saistības, kas jāievēro.

Dalībvalstis turpmāk regulāri pārskata 
saistības, kas jāievēro.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā dalībvalstu izraudzītos dažādos juridiskos instrumentus, nav atbilstīgi noteikt 
stingru prasību, ka „saistības, kas jāievēro”, pārskata „vismaz reizi trijos gados”.
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Grozījums Nr. 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 19. punkts
Direktīva 2002/22/EK
31. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vismaz reizi trijos gados
pārskata saistības, kas jāievēro.

Dalībvalstis turpmāk regulāri pārskata 
saistības, kas jāievēro.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā dalībvalstu izraudzītos dažādos juridiskos instrumentus, nav atbilstīgi noteikt 
stingru prasību, ka „saistības, kas jāievēro”, pārskata „vismaz reizi trijos gados”.

Grozījums Nr. 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 19. punkts
Direktīva 2002/22/EK
31. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vismaz reizi trijos gados
pārskata saistības, kas jāievēro.

Dalībvalstis turpmāk regulāri pārskata 
saistības, kas jāievēro.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā dalībvalstu izraudzītos dažādos juridiskos instrumentus, nav atbilstīgi noteikt 
stingru prasību, ka „saistības, kas jāievēro”, pārskata „vismaz reizi trijos gados”.
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