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ĪSS PAMATOJUMS

Direktīva, ko mūs aicina apspriest un akceptēt, precizē 1999. gada Direktīvu •
89/552/EEK, kuras mērķis bija nodrošināt televīzijas raidījumu brīvu izplatīšanu visā
EEK.
Kopš tā laika ir mainījies tas, ka tehnoloģiskie sasniegumi ir ievērojami palielinājuši •
platformu skaitu, pa kurām audiovizuālo saturu var pārraidīt un uztvert. Taču galvenok
ārt tie ir pašos pamatos izmainījuši audiovizuālās nozares uzņēmumam raksturīgo uzņ
ēmējdarbības veidu. Pārdevēja tirgus, kāds tas bija kādreiz, pamazām pārvērtās patērēt
āja tirgū; kādreiz patērētāji tikai pasīvi saņēma piedāvājumu, ko de facto noteica tikai 
izplatītājs, turpretī tagad ieņem noteiktu nostāju un, kas vēl svarīgāk – nākotnē šī
tendence, kad tikai viņi vieni paši noteiks, ko patērēs, aizvien pieaugs.
Viens faktors, ko šis jaunais ekonomikas modelis jau ir iedarbinājis, un, kas vēl svarīgāk •
– nākotnē ieņems aizvien noteicošāku vietu, ir radikālās izmaiņas attiecībā uz audiovizu
ālās nozares finansējuma avotiem gan saistībā ar ražošanu, gan izplatīšanu. Divas 
tradicionālās finansējuma formas, citiem vārdiem – licences maksas un ieņēmumi no 
reklāmām – arvien lielākā mērā piekāpjas maksājumu sistēmai, ko nosaka, vadoties no 
patērētāju pieprasītā audiovizuālā pakalpojuma rakstura un kvalitātes. Tāpēc, iesp
ējams, šīs rūpniecības nozares ekonomiskā nozīme nepārtraukti un ievērojami augs, bet 
globālā konkurence, protams, kļūs asāka. 
Tādējādi, lai konkurētu ar strauji augošo Indijas, Latīņamerikas, Ķīnas un Amerikas •
tirgu, kā arī lai darbā netraucētu valodu barjeras un daudz un dažādie dalībvalstu tiesību 
akti, reāla, vienota Eiropas tirgus izveide kļūs par nepieciešamību un obligātu prasību. 
Tomēr jānosaka noteikumi, lai noturētos līdzi pašreizējai tehnoloģijas attīstībai, atbalst
ītu un attīstītu to, paturot prātā, ka nākotnē patērētāju intereses aizvien lielākā mērā
noteiks tehnoloģijas kā tādas piedāvājums.
Taču ir arī jāatzīst, ka apskatāmā produkta, t.i., audiovizuālo pakalpojumu, īpatnības •
izvirza specifiskas problēmas, kas zināmā mērā attiecas uz dalībvalstu sabiedrību joproj
ām ļoti atšķirīgo noskaņojumu, kā arī nepieciešamību respektēt kultūras identitāti kā v
ērtību, kuras aizsardzība ir „Eiropas modeļa” būtisks raksturojošs rādītājs.
Turklāt ir svarīgi atcerēties, ka pretēji tam, kas notika 1989. gadā, globālajai •
ekonomikai attīstoties, Eiropas Savienība nolēma savu politisko stratēģiju koncentrēt 
uz vadošās ģeopolitiskās un ģeoekonomiskās lomas noteikšanu: tā ir Lisabonas stratē
ģija, ko pieņēma 2000. gadā un kuras mērķis ir līdz 2010. gadam izveidot Eiropas 
Savienību par „ visdinamiskāko un konkurētspējīgāko uz zināšanām balstīto ekonomiku 
pasaulē, kas nodrošinātu ekonomikas ilgtspējīgu attīstību, vairāk un labākas 
darbavietas, sociālās kohēzijas pieaugumu un vides interešu ievērošanu”.
Ņemot vērā iepriekš teikto, ir acīmredzams, ka tās ekonomikas nozares nākotne, uz 
kuru attiecas šī direktīva, minētās stratēģijas īstenošanai būs būtiska. Tāpēc, vadoties 
no obligātās prasības, ir jāizstrādā reglamentējoši noteikumi, kas attiektos arī uz citiem 
Eiropas Savienības politiskajiem mērķiem, kuri ļautu Eiropas rūpniecībai noturēties 
globālā līmenī, izturot konkurentu spiedienu no pārējām pasaules malām. Pārskatot 
Direktīvu 89/552/EEK, ir jāievēro šī virzība, un tā ir jāformulē tā, lai būtu ievērotas gan 
sabiedrības intereses kopumā, gan patērētāju un nozares intereses.  Patiešām, nostājai, 
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ko pieņems, ir jāmēģina šīs dažādās intereses apvienot sinerģiskā kopsakarībā.
No šā viedokļa Komisijas ierosinātais teksts ietver būtisku virzību vēlamajā virzienā, un •
tātad Parlamentam tas ir jāapstiprina un jānoraida gan alternatīva par pašreizējo nost
ādnes turpināšanu, kuras pamatā ir pašreizējie reglamentējošie noteikumi (direktīva par 
televīziju bez robežām tikai „lineāriem pakalpojumiem" un elektroniskās tirdzniecības 
direktīva „nelineārajiem pakalpojumiem”), gan alternatīva par īpašo noteikumu grozī
šanu.
„Audivizuālo informācijas nesēju pakalpojumu” definēšana ir mērķis, kas ir atbalstāms •

pasākums, lai gan „nelineāro informācijas nesēju pakalpojumu” apjomu vajadzētu 
raksturot precīzāk, lai skaidrāk varētu nošķirt pakalpojumus no informācijas nesēju 
pakalpojumiem. " non linear media services". Daži pamatoti baidās, ka, pārāk drīz 
nosakot pakalpojumu apjomu, Eiropa kļūtu mazāk spējīga pētīt jaunus komunikācijas 
produktu veidus.  Šinī atzinumā ierosinātie labojumi būtu jāuzskata kā līdzekļi iepriekš
aprakstītā mērķa īstenošanai.
Mūsu grozījumu mērķis ir arī stiprināt nozares struktūru Eiropā īpaši, veidojot saturu, •
lai tā būtu spējīga konkurēt ne tikai ar Amerikas konkurentiem, bet arī konkurentiem no 
Indijas, Latīņamerikas un Japānas.
Lai izmantotu audiovizuālo saturu, ir jābūt atbilstošai tiesību noteikšanas sistēmai, kam 
būtu jānodrošina neatkarīga satura izveides nostiprināšana.  Tāpēc šis vispārējais saturs 
būtu jāņem vērā attiecīgajās aprindās, un ir jāiestrādā direktīvas mērķi, kas šeit tiek 
apskatīti.
Tā pati politika arī nodrošina „produkta izvietošanas” pareizus noteikumus un miermīl
īgus noteikumus reklāmraidījumu regulēšanai kopumā, ņemot vērā, ka, ja patērētājiem 
būs lielākas iespējas, nozare būs spiesta izvairīties no alternatīvām, kas ir pretējas tās 
interesēm, pieņemot, ka dažādība mudinās patērētājus izvēlēties produkciju, ko viņi 
uzskata par labāku un savām interesēm vairāk atbilstošu. Šīs lietotāju vajadzību un cer
ību izmaiņas samazina nepieciešamību valsts iestādēm veikt uzraudzību.
Visbeidzot, mēs gribētu pierādīt savu taisnību attiecībā uz pašregulēšanu, pat papildus •
kopregulēšanai. Mēs esam pārliecināti, ka likumdošanas iespējas šinī sakarā ļoti ierobe
žo Starpinstitucionālais nolīgums par labāku likumdošanu, ko pieņēma 2001. gada 
31. decembrī. Taču tehnoloģijas izmaiņas, kas ietekmē tirgus likumus, ir tik straujas, 
ka, lai piemērotu vajadzības vispārējas intereses vērtību un mērķu nosargāšanai, tai pašā
laikā garantējot Eiropas rūpniecības nepieciešamo elastīgumu un konkurentspēju, ir 
nepieciešama atbilstoša reglamentēšana.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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1 OV vēl nav publicēts.

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. apsvērums

(1) Ar Direktīvu 89/552/EEK koordinē da
žus tādus raidījumu veidošanas un apraides 
noteikumus, kas ietverti dalībvalstu normat
īvajos un administratīvajos aktos. Tomēr, 
ņemot vērā jaunās tehnoloģijas audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu pārraidīšan
ā, ir jāpielāgo tiesiskais regulējums, lai ņemtu 
vērā strukturālo pārmaiņu un tehnoloģiju att
īstības ietekmi uz uzņēmējdarbības modeļiem, 
jo īpaši komerciālo raidījumu finansēšanu, un 
lai nodrošinātu optimālus apstākļus Eiropas 
informāciju tehnoloģiju un informācijas nes
ēju nozares un pakalpojumu konkurētspējai.

(1) Ar Direktīvu 89/552/EEK koordinē da
žus tādus raidījumu veidošanas un apraides 
noteikumus, kas ietverti dalībvalstu normat
īvajos un administratīvajos aktos. Tomēr, 
ņemot vērā jaunās tehnoloģijas audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu pārraidīšan
ā, ir jāpielāgo tiesiskais regulējums, lai ņemtu 
vērā strukturālo pārmaiņu, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izplatības
un tehnoloģiju attīstības ietekmi uz uzņēm
ējdarbības modeļiem, jo īpaši komerciālo raid
ījumu finansēšanu, un lai nodrošinātu optim
ālus apstākļus Eiropas informāciju tehnolo
ģiju un informācijas nesēju nozares un 
pakalpojumu konkurētspējai.

Pamatojums

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izplatībai ir liela ietekme uz sociālajām un 
ekonomikas struktūrām. To izplatība īpaši ir veicinājusi tādu tehnoloģijas attīstību, kas 
izmainīja dažādu uzņēmējdarbības modeļu struktūru un darbību.

Grozījums Nr. 2
4. apsvērums

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

(4) Tradicionālie audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumi un jaunie pakalpojumi p
ēc pieprasījuma piedāvā ievērojamas 
nodarbinātības iespējas Kopienā, jo īpaši 
mazos un vidējos uzņēmumos, un veicina 
ekonomikas izaugsmi un ieguldījumus, 
uzlabojot dzīves apstākļus un tādējādi 
stiprinot Eiropas Savienības uzņēmumu 
konkurentspēju.
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Pamatojums

Darbavietu radīšana un ievērojamais nodarbinātības iespēju piedāvājums ir sevišķi svarīgi 
faktori Eiropas rūpniecības uzplaukumam. Visu rūpniecības nozaru attīstības un ražīguma 
veicināšana ir viens no Eiropas Kopienas svarīgākajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 3
5. apsvērums

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

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

Pamatojums

Jaunās direktīvas izstrādes iemesls ir nepieciešamība piemērot tiesību normas jauno tehnolo
ģisko risinājumu tirgum un piedāvāt tirgus dalībniekiem juridisku tekstu raiddarbības nodro
šināšanai, tādējādi veicinot vienotas informācijas telpas radīšanu, kas ir i2010 iniciatīvas 
viens no trim balstiem.

Grozījums Nr. 4
6.a apsvērums (jauns)
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(6a) Lisabonas Eiropadome 2000. gadā
izvirzīja stratēģisko mērķi — līdz 
2010. gadam attīstīt Eiropas ekonomiku 
„par konkurētspējīgāko un dinamiskāko uz 
zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē”. 
Lisabonas stratēģiju atkārtoti izvērsa 
2005. gadā, kad tika sniegts pārskats par 
termiņa vidusposmu, uzmanību vēršot uz 
labklājību, konkurentspējas palielināšanos 
un produktivitātes veicināšanu ES. Tālab 
Lisabonas stratēģijas kontekstā ir nepiecie
šams koncentrēt uzmanību uz politiku, kas 
pozitīvi ietekmētu iekšējā tirgus sakārto
šanu, šķēršļu mazināšanu konkurencei un 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
ieviešanai, ņemot vērā, ka ir jāizstrādā
veids, kā īstenot konkurentspējīgu uz zinā
šanām balstītu ekonomiku.

Pamatojums

Lisabonas stratēģija ir kalpojusi kā galvenais līdzeklis ES uzņēmumu konkurentspējas palielin
āšanai, labklājības un dzīves apstākļu uzlabošanai. Tā veido pamatu Eiropas rūpniecības, tai 
skaitā Eiropas raidījumu veidošanas un apraides rūpniecības produktivitātes palielināšanai.

Grozījums Nr. 5
6.b apsvērums (jauns)

(6b) Viens no Lisabonas programmas 
galvenajiem mērķiem ir spēcīgas rūpniec
ības radīšana Eiropā. Tālab visu 
ekonomikas nozaru produktivitātes un 
tehnoloģiju vadībā konkurences apstākļos 
var izvirzīties, ieguldot līdzekļus un 
izmantojot pieejamās informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, kas līdzsvaros 
situāciju, vairos patērētāju uzticību un 
integrēs konverģenci iekšējā tirgū.

Pamatojums

Informācijas sabiedrībā Eiropas uzņēmumi var nodrošināt produktivitāti un attīstību tikai, 
izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī ieguldot ievērojamus līdzekļus, 
lai tādējādi izvirzītos vadībā visās rūpniecības nozarēs, tai skaitā arī raidījumu veidošanā un 
apraidē.
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Grozījums Nr. 6
6.c apsvērums (jauns)

(6c) Lai sasniegtu Lisabonas stratēģijas 
izvirzītos mērķus, būtiski ir veicināt tādas 
Eiropas rūpniecības konkurentspēju, kuras 
svarīga sastāvdaļa ir audiovizuālā nozare. 
Tāpēc, lai stiprinātu audiovizuālās rūpniec
ības nozares konkurentspēju, attiecīgajos 
reglamentējošos noteikumos ir jāiestrādā
atbilstošs finansiālais nodrošinājums.

Pamatojums

Informācijas sabiedrībā Eiropas uzņēmumi var nodrošināt produktivitāti un attīstību tikai, 
izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī ieguldot ievērojamus līdzekļus, 
lai tādējādi izvirzītos vadībā visās rūpniecības nozarēs, tai skaitā arī raidījumu veidošanā un 
apraidē.

Grozījums Nr. 7
6.d apsvērums (jauns)

(6d) Lisabonas stratēģijas kontekstā ir svar
īgi ņemt vērā Eiropas nozīmes ražošanas 
attīstību, izstrādājot politikas pamatnost
ādnes, kas īpaši skar īpašumtiesības un 
lietošanas tiesības.

Pamatojums

Ņemot vērā, ka vispārējais mērķis ir Eiropas rūpniecības un Eiropas audiovizuālās rūpniec
ības veicināšana, uzmanība ir jāpievērš arī Eiropas nozīmes ražotājiem. Tālab ir jāizstrādā
tiesību pamatprincipi, jo izplatītāju dominējošais stāvoklis šinī ziņā ir kaitīgs.

Grozījums Nr. 8
7. apsvērums
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(7) Lai veicinātu izaugsmi un darbavietu 
skaita pieaugumu informācijas sabiedrības un 
informācijas nesēju nozarēs, Komisija ir pieņ
ēmusi iniciatīvu „i2010: Eiropas informācijas 
sabiedrība” . i2010 ir visaptveroša stratēģija, 
kas paredzēta, lai veicinātu digitālās 
ekonomikas attīstību, pamatojoties uz inform
ācijas pakalpojumu un informācijas nesēju 
pakalpojumu, tīklu un ierīču konverģenci, 
modernizējot un izvēršot ES politikas 
instrumentus: reglamentējošos līdzekļus, izp
ēti un sadarbību ar rūpniecības nozari. 
Komisija pati ir apņēmusies radīt saskanīgu 
iekšējā tirgus struktūru informācijas sabiedr
ībai un informācijas nesēju pakalpojumiem, 
modernizējot audiovizuālo pakalpojumu 
tiesisko regulējumu, sākot ar Komisijas priek
šlikumu 2005. gadā modernizēt direktīvu par 
televīziju bez robežām.

(7) Komisija ir pieņēmusi iniciatīvu „i2010: 
Eiropas informācijas sabiedrība” . i2010 ir 
visaptveroša stratēģija, kas paredzēta, lai 
veicinātu digitālās ekonomikas attīstību un 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT) ieviešanu, pamatojoties uz inform
ācijas pakalpojumu un informācijas nesēju 
pakalpojumu, tīklu un ierīču konverģenci, 
modernizējot un izvēršot ES politikas 
instrumentus: reglamentējošos līdzekļus, izp
ēti un sadarbību ar rūpniecības nozari. 
Komisija pati ir apņēmusies radīt saskanīgu 
iekšējā tirgus struktūru informācijas sabiedr
ībai un informācijas nesēju pakalpojumiem, 
modernizējot audiovizuālo pakalpojumu 
tiesisko regulējumu, sākot ar Komisijas priek
šlikumu 2005. gadā modernizēt direktīvu par 
televīziju bez robežām.

Pamatojums

Digitālās ekonomikas ieviešanu un informācijas sabiedrības īstenošanu var realizēt, nodro
šinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu.

Grozījums Nr. 9
13. apsvērums

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

(13) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu definīcija attiecas uz visiem pla
šsaziņas pakalpojumiem: gan plānotajiem, 
gan pēc pieprasījuma. Tomēr šo pakalpojumu 
joma ir ierobežota uz pakalpojumiem atbilst
īgi definīcijai Līgumā un tādējādi attiecas uz 
jebkuru saimnieciskās darbības veidu, tostarp 
sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, bet 
neattiecas uz darbībām, kas nav saistītas ar 
ekonomiku, piemēram, pilnīgi privātām tīmek
ļa vietnēm vai lietotāja radītu saturu, par ko 
parasti atlīdzību nesaņem.

Pamatojums
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Kā jau uzsvēra Komisija, direktīvā nav jāapskata darbības, kas nav saistītas ar ekonomiku. 
Nav jāreglamentē privātās tīmekļa vietnes, kā arī cita veida privātais saturs, piemēram, 
apmeklētāju lapas. Tas pats attiecas uz daļēji privāto saturu, piemēram, informāciju par viet
ējiem klubiem vai skolas notikumiem. Tas atbilst arī Līguma 50. panta definīcijai par 
pakalpojumiem. Tāpēc tīri no pielietošanas viedokļa šāds saturs tekstā nav jāiekļauj.

Grozījums Nr. 10
14. apsvērums

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

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

Pamatojums

Viena no šajā direktīvā aprakstīto pakalpojumu galvenajām īpašībām, kas ir minēta arī defin
īcijā, ir spēja pārraidīt informāciju plašai sabiedrībai.

Grozījums Nr. 11
17.a apsvērums (jauns)

(17a) Kritēriji, kas ir noteikti audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu definīcijā
un kas ir doti Direktīvas 89/552/EEK 
1. panta a)punktā, un ar šo grozīti un 
papildus izskaidroti direktīvas 13. un 
17. apsvērumā, ir jāpilda vienlaicīgi.
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Pamatojums

Ir svarīgi norādīt un uzsvērt, ka kritēriji, uz kuriem Komisija norāda 13. un 17. apsvērumā, ir 
jāpilda vienlaicīgi.

Grozījums Nr. 12
25.a apsvērums (jauns)

(25a) Pašregulējums ir brīvprātīgas iniciat
īvas veids, kas uzņēmējiem, sociālajiem 
partneriem, nevalstiskām organizācijām vai 
apvienībām dod iespēju pieņemt savām 
vajadzībām kopējas vadlīnijas Eiropas l
īmenī. Pašregulējums ir alternatīva metode 
pašreizējo noteikumu izpildei, un tas nevar 
pilnībā aizvietot likumdevējas iestādes pien
ākumus. Kopregulēšana var nozīmēt, ka 
atbilstība šīs direktīvas noteikumiem tiek 
uzticēta pašregulēšanas organizācijām, 
neskarot līgumā paredzētos dalībvalstu 
pienākumus.

Pamatojums

Lai Eiropas Kopienā būtu iespējama visaugstākā līmeņa pašpārvalde, ir nepieciešams 
izskaidrot jēdzienus „kopregulēšana” un „pašregulējums”.

Grozījums Nr. 13
35. apsvērums
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(35) Iespējams, ka nelineāro audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumi daļēji aizstās 
lineāros pakalpojumus. Attiecīgi, ja iesp
ējams, tiem jāveicina Eiropas darbu izgatavo
šana un izplatīšana, tādējādi aktīvi veicinot 
kultūras daudzveidību. Būs svarīgi regulāri p
ārbaudīt, kā audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumos piemēro noteikumus attiecībā
uz Eiropas darbu veicināšanu. Turklāt saskaņ
ā ar 3.f panta 3. punktā minētajiem zi
ņojumiem dalībvalstīm īpaši jāņem vērā šādu 
pakalpojumu sniedzēju finansiālais ieguld
ījums Eiropas darbu izgatavošanā un tiesību 
iegūšanā, Eiropas darbu daļa audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu katalogā, kā
arī tas, kā lietotāji faktiski izmanto šādu 
pakalpojumu sniedzēju piedāvātos Eiropas 
darbus.

(35) Iespējams, ka nelineāro audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumi daļēji aizstās 
lineāros pakalpojumus un tradicionālos 
izplatīšanas kanālus, piemēram, DVD un 
citus fiziskus informācijas nesējus. Attiec
īgi, ja iespējams, tiem jāveicina Eiropas 
darbu izgatavošana un izplatīšana, tād
ējādi aktīvi veicinot kultūras daudzveid
ību. Būs svarīgi regulāri pārbaudīt, kā
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumos piemēro noteikumus 
attiecībā uz Eiropas darbu veicināšanu.
Turklāt saska% ā ar 3.f panta 3. punktā
minētajiem zi% ojumiem dalībvalstīm 
īpaši jā% em vērā šādu pakalpojumu 
sniedzēju finansiālais ieguldījums 
Eiropas darbu izgatavošanā un tiesību 
iegūšanā Eiropas darbu da% a audiovizu
ālo informācijas nesēju pakalpojumu 
katalogā, kā arī tas, kā lietotāji faktiski 
izmanto šādu pakalpojumu sniedzēju 
piedāvātos Eiropas darbus.

Pamatojums

Pretēji tradicionālajiem izplatīšanas kanāliem tiešsaistes pakalpojumi sniedz lielas iespējas 
visas Eiropas un katra indivīda vajadzībām.

Tāpēc tiešsaistes pakalpojumu veicināšana, vienlaicīgi nodrošinot, lai tie būtu pieejami 
jauniem izplatīšanas kanāliem, ir visatbilstošākais veids, kā aktivizēt Eiropas audiovizuālo 
darbu izplatību.

Šinī sakarā konkurences respektēšanas būtisks priekšnoteikums ir novērst diskrimināciju daž
ādu izplatīšanas tirgu starpā, t.i., starp tiešsaistes izplatītājiem un tradicionālajiem izplatī
šanas kanāliem, piemēram, pay - TV, DVD vai citiem fiziskiem informācijas nesējiem.

Grozījums Nr. 14
43. apsvērums
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(43) Direktīva ir paredzēta, lai nodrošinātu 
Eiropas televīzijas tradīciju īpašo raksturu, 
un tādējādi ierobežo to, ka tiek pārtraukta 
kinematogrāfijas darbu un televīzijas filmu, k
ā arī dažu tādu raidījumu kategoriju pārraidī
šana, kurās vēl aizvien nepieciešama īpaša 
aizsardzība.

(43) Direktīva ir paredzēta, lai nodrošinātu 
Eiropas televīzijas tradīciju īpašo raksturu un 
veicinātu informācijas nesēju nozari Eirop
ā, un tādējādi ierobežo to, ka tiek pārtraukta 
kinematogrāfijas darbu un televīzijas filmu, k
ā arī dažu tādu raidījumu kategoriju pārraidī
šana, kurām vēl aizvien nepieciešama īpaša 
aizsardzība.

Pamatojums

Lisabonas programmas sakarā un apzinoties, ka mērķis ir Eiropas rūpniecības attīstība un 
izaugsmes un produktivitātes sekmēšana, Eiropas informācijas nesēju nozarei un informācijas 
nesēju ražošanai audiovizuālajā jomā ir jābūt īpaši svarīgām.

Grozījums Nr. 15
47. apsvērums

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

(47) Regulatoriem jābūt neatkarīgiem no 
valstu valdībām, kā arī no audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējiem, 
lai varētu veikt savu darbu taisnīgi un p
ārredzami un lai veicinātu plurālismu. Cieša 
valsts pārvaldes iestāžu un Komisijas sadarb
ība, kā arī sadarbība starp dalībvalstu regul
ēšanas iestādēm ir nepieciešama, lai nodro
šinātu pareizu šīs direktīvas piemērošanu,

Pamatojums

Sadarbībai ir būtiska nozīme. Šinī sakarā sadarbībai ir jābūt ne tikai starp dalībvalstu regul
ējošām iestādēm un Komisiju, bet arī starp pašām dalībvalstu regulējošām iestādēm.

Grozījums Nr. 16
1. panta 2. punkts

1. panta c) apakšpunkts(direktīva 89/552/EEK)
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(c) „televīzijas raidījumu veidošana un 
apraide” ir lineārs audiovizuālo inform
ācijas nesēju pakalpojums, kurā inform
ācijas nesēju pakalpojumu sniedzējs 
nosaka laiku, kad pārraidīs īpašu raid
ījumu, un sastāda raidījumu programmu;

c)„lineārs pakalpojums” jeb „televīzijas raid
ījumu veidošana un apraide” nozīmē dažādu 
programmu sākotnējo pārraidi ar dažādiem 
līdzekļiem nekodētā vai kodētā veidā un 
hronoloģiskā secībā. Šīs programmas p
ārraida uz lietotāja iekārtu laikā, kuru 
nosaka informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējs saskaņā ar programmu un 
vienlaicīgi nenoteiktam televīzijas potenci
ālo skatītāju skaitam.  Šī definīcija ietver ar
ī raidījumu apmaiņu starp uzņēmumiem ar 
nolūku raidīt tos skatītājiem.  Tā neietver 
pakalpojumus, kas raida informāciju, ziņas 
vai attēlus pēc pakalpojumu saņēmēja 
individuāla lūguma;

Pamatojums

Šinī punktā ir dota lineāro pakalpojumu, t.i., televīzijas raidījumu veidošanas definīcija. 
Audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumu vispārējā jēdziena ietvaros ir svarīgi definēt, 
kas ir lineārā, t.i., televīzijas raidījumu veidošana un apraide un kas ir nelineārie 
pakalpojumi. Ir dots sīks raksturojums, norādot lineārā pakalpojuma pamatīpašības.

Grozījums Nr. 17
1. panta 2. punkts

1. panta e) apakšpunktsdirektīva 89/552/EEK)

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

(e) „nelineārs pakalpojums” ir audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojums, ko saskaņā
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direkt
īvas 2002/21/EK 2. panta a) apakšpunktu 
nodrošina elektronisko komunikāciju tīkls, 
ieskaitot kabeļa, satelīta tīklu, cietzemes 
raidītājus, IP televīziju un mobilos zemes 
sakaru tīklus, kam ir šādas papildu īpaš
ības:
– lietotājs izsaka individuālu lūgumu pēc 
noteikta pakalpojuma (ieskaitot 
abonentpakalpojumu), pamatojoties uz 
informācijas nesēju pakalpojumu sniedzēja 
piedāvājumu; 
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– pakalpojumā ietilpst materiāls, kas savā
ziņā ir piemērots, lai to parādītu lineārā
veidā, piemēram, mākslas filmas, sporta 
raidījumi un programmas formātā, kas jau 
ir paredzēts izplatīšanai televīzijā, piem
ēram, situāciju komēdijas, dokumentālās 
filmas, bērnu programmas un oriģināldr
āmas. 

– formāts, pasniegšana un piekļuves līdzek
ļi šiem pakalpojumiem var ļaut lietotājam 
cerēt, ka spēkā būs līdzīgi regulēšanas 
aizsargpasākumi kā lineāro pakalpojumu 
jomā;

Pamatojums

Šinī nelineāru pakalpojumu definīcijā ir mēģināts ietvert pēc iespējas vairāk raksturlielumu.  
Pirmajā apakšpunktā tiek uzsvērts fakts, ka nelineāru pakalpojumu nodrošināšanai ir svarīgi, 
ka lietotājs, pamatojoties uz informācijas nesēju pakalpojumu sniedzēja piedāvājumu, izsaka l
ūgumu nodrošināt viņam pakalpojumu.  Otrais apakšpunkts ļauj tikai „noķert TV tipa”
materiālu, atstājot ārpus redzesloka citus video veidus. Tādā veidā iespējams īstenot 
Komisijas mērķi radīt „vienlīdzīgus konkurences apstākļus” nelineāriem pakalpojumiem un 
pašreizējiem televīzijas raidījumu veidošanas un apraides pakalpojumiem, tā ka, piem
ēram,video pēc pieprasījuma netiek uzskatīts par pievilcīgu izplatīšanas platformu tikai tāpēc, 
ka tas izvairās no esošajiem ierobežojumiem reklāmas formām TV formātos.

Grozījums Nr. 18
1. panta 2. punkts

1. panta f) apakšpunkts (direktīva 89/552/EEK)

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

(f) „audiovizuāls komerciālais paziņojums” ir 
kustīgi attēli ar skaņu vai bez tās, kas pavada 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus, kuru mērķis ir tieši vai netieši 
sekmēt preču vai pakalpojumu realizāciju 
vai tādas fiziskas vai juridiskas vienības, kas 
veic saimniecisko darbību, tēlu;

Pamatojums

Lai sasniegtu atbilstošus rezultātus, televīzijas reklāmas definīcija saskaņā ar apakšpunktu 
g) un i) ir jāinterpretē subjektīvi. Pretējā gadījumā, ja objektīvi redzams, ka, lai gan bez 
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nodoma, tiek veicināta realizācija, redakcionālu iemeslu dēļ katra reize, kad ražojums vai 
pakalpojums tiek pieminēts, būtu jādefinē kā „audiovizuāls komerciāls paziņojums”. Savuk
ārt, īstu reklāmu var uzskatīt par „ audiovizuālu komercpakalpojumu”, ja tai nav ietekmes, 
un tāpēc, objektīvi ņemot, tā realizāciju neveicināja, lai gan tāds bija tās nolūks. 

Grozījums Nr. 19
1. panta 2. punkts

1. panta k) apakšpunkts (direktīva 89/552/EEK)

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

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

Pamatojums

Praksē audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumu sniedzēji regulāri iegūst no trešām pus
ēm gatavu materiālu. Bieži viņi tad nespēj noteikt, vai šādā programmā ir produktu izvieto
šanas saturs vai nē. Viņiem arī nav nekādu iespēju to ietekmēt.

Grozījums Nr. 20
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 l
īdzekļiem veicina Eiropas darbu izgatavošanu 
un piekļuvi tiem 6. panta izpratnē.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā
esošie informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzēji, ja tas ir iespējams, ar atbilstīgiem l
īdzekļiem un, respektējot konkurenci daž
ādu izplatīšanas tirgu starpā, veicina 
Eiropas darbu izgatavošanu un piekļuvi tiem 
6. panta izpratnē.

Pamatojums

Pretēji tradicionālajiem izplatīšanas kanāliem tiešsaistes pakalpojumi sniedz lielas iespējas 
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visas Eiropas un katra indivīda vajadzībām.

Tāpēc tiešsaistes pakalpojumu veicināšana, vienlaicīgi nodrošinot, lai tie būtu pieejami 
jauniem izplatīšanas kanāliem, ir visatbilstošākais veids, kā aktivizēt Eiropas audiovizuālo 
darbu izplatību.

Šinī sakarā konkurences respektēšanas būtisks priekšnoteikums ir diskriminācijas novēršana 
dažādu izplatīšanas tirgu starpā, t.i., starp tiešsaistes izplatītājiem un tradicionālajiem izplatī
šanas kanāliem, piemēram pay-TV, DVD vai citiem fiziskiem informācijas nesējiem.

Grozījums Nr. 21
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. 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 neatkar
ību;

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

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

(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) atš
ķirības 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 maldinā
šanas.

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

Pamatojums

Atšķirīga satura dēļ apakšpunkti ir atdalīti.

Grozījums Nr. 22
1. panta 7. punkta da) apakšpunkts (jauns)

6. pants (direktīva 89/552/EEK)

da) Ir pievienots šāds apakšpunkts:
"Definējot jēdzienu "neatkarīgais 
producents", dalībvalstīm būtu attiecīgi jā
ņem vērā šādi trīs kritēriji: īpašuma ties
ības uz radošo uzņēmējsabiedrību, vienai 
raidorganizācijai piegādāto programmu 
daudzums un īpašuma tiesības uz sekund
ārajām autortiesībām.”

Pamatojums

Nozīmes ziņā atsauce uz neatkarību ir cieši saistīta ar tiesību jēdzienu. Fakts, ka tirgus ir pies
ātināts un ietekme, kas piemīt dažiem tirgus dalībniekiem, iegūstot raidījumu tiesības, nozīmē
to, ka neatkarīgas raidījumu veidošanas uzņēmējsabiedrības nespēj pilnībā izmantot jaunās 
materiāla izplatīšanas formas un nespēj paturēt tiesības, neatkarīgas raidījumu veidošanas uz
ņēmējsabiedrības nespēj piesaistīt kapitālu un nodrošināt izaugsmi, paliekot tādējādi pilnīgā
atkarībā no finansējuma, kura koncentrācijas līmenis kavē jaunrades procesu.

Grozījums Nr. 23
1. panta 10. punkts
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11. panta 2. punktsdirective 89/552/EEC)

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

Pamatojums

Pašreiz piemērojamai 30 minūšu ziņu un bērnu programmu nepārtrauktās raidīšanas pagarin
āšanai līdz 35 minūtēm būtu liela negatīva ietekme uz raidorganizāciju ieņēmumiem no rekl
āmas un to spēju finansēt audiovizuāla satura raidījumus. Tā kā ziņas un bērnu raidījumi 
vairumā gadījumu neilgst vairāk par 30 minūtēm, reklāmraidījumus no šīm programmām var
ētu izslēgt. Liekas, ka Komisijas priekšlikumā vai tā reglamentējošās ietekmes novērtējumā
šim pasākumam nav izskaidrojuma vai attaisnojuma.

Grozījums Nr. 24
1. panta 17. punkts

20. pants (direktīva 89/552/EEK)

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

Neierobežojot 3. pantu, dalībvalstis, ņemot v
ērā Kopienas tiesību aktus, var paredzēt cit
ādus 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 
(svītrojums).

Pamatojums

Pēdējais teikums attiecas uz nozīmīgu auditorijas daļu. Ir nepieciešams papildu skaidrojums 
un analīze par to, ko saprotam ar tirgu konkurences tiesībās.


