
PA\620957LV.doc PE 374.499v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

PAGAIDU
2005/0260(COD)

23.6.2006

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Kultūras un izglītības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, 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
(KOM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD))

Atzinumu sagatavoja: Heide Rühle



PA\620957LV.doc PE 374.499v01-00
2/33 PA\620957LV.doc

PE 374.499v01-00

LV

PA_Legam



PA\620957LV.doc PE 374.499v01-00
3/33 PA\620957LV.doc

PE 374.499v01-00

LV

1 OV C ..., ...., .... lpp.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
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. Tādēļ
direktīvai jāveicina šo pakalpojumu attīst
ība iekšējā tirgū.

Pamatojums

Direktīvas par televīziju bez robežām grozīšanas mērķis ir koriģēt tiesību aktu noteikumus 
atbilstoši pašreizējai tehnoloģiju attīstībai tirgū un piedāvāt tirgus dalībniekiem tādu tiesību 
akta tekstu, kas precizē juridiskos noteikumus un tādējādi dod ieguldījumu vienotas inform
ācijas telpas izveidošanā, kas ir viens no Iniciatīvas –2010 trim pīlāriem.

Grozījums Nr. 2
10. APSVĒRUMS
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(10) Ieviešot saskaņoto pienākumu minimālo 
kopumu 3.c līdz 3.h punktā, dalībvalstis vairs 
nevar šajā direktīvā saskaņotajās jomās atk
āpties no izcelsmes valsts principa attiecībā
uz nepilngadīgo aizsardzību un cīņu pret jebk
ādu kūdīšanu uz naidu rases, dzimuma, reli
ģijas vai tautības dēļ un cilvēka cieņas aizskar
šanu attiecībā uz privātpersonām vai patērēt
āju aizsardzību, kā paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direkt
īvas 2000/31EK 3. panta 4. punktā.

(10) Ieviešot saskaņoto pienākumu minimālo 
kopumu 3.c līdz 3.h punktā, dalībvalstis vairs 
nevar šajā direktīvā saskaņotajās jomās atk
āpties no izcelsmes valsts principa attiecībā
uz nepilngadīgo aizsardzību, invalīdu tiesību 
respektēšanu un cīņu pret jebkādu kūdīšanu 
uz naidu rases, etniskās izcelsmes, dzimuma, 
reliģijas, tautības, vecuma, seksuālās orient
ācijas vai invaliditātes dēļ un cilvēka cieņas 
aizskaršanu attiecībā uz privātpersonām vai 
patērētāju aizsardzību, kā paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direkt
īvas 2000/31EK 3. panta 4. punktā.

Pamatojums

Direktīva paredz obligāto saskaņošanu, tādējādi nodrošinot pamatu izcelsmes valsts principa 
noteicošajai lomai. Šiem priekšlikumiem ir jāatbilst Direktīvas 2000/78/EK definīcijām un tād
ēļ tajos jāiekļauj arī diskriminācija invaliditātes, etniskās izcelsmes, vecuma un seksuālās 
orientācijas dēļ.

Grozījums Nr. 3
13. APSVĒRUMS
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(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 atbilstīgi definīcijai Līgum
ā un tādējādi attiecas uz jebkuru saimniecisk
ās darbības veidu, tostarp sabiedrisko 
pakalpojumu uzņēmumiem, bet neattiecas uz 
darbībām, kas nav saistītas ar ekonomiku, 
piemēram, pilnīgi privātas tīmekļa vietnes.

(13) Audiovizuālo informācijas nesēju tādu 
pakalpojumu definīcija, kuru uzdevums pēc 
būtības tāpat kā plānotajai televīzijas 
apraidei, neatkarīgi no piegādes 
platformas, attiecas uz visiem plašsaziņas 
pakalpojumiem: gan plānotajiem, gan pēc 
pieprasījuma, īstenojot to informēšanas, 
izklaidēšanas un izglītošanas uzdevumus.
Tas tādējādi attiecas uz jebkuru saimniecisk
ās darbības veidu, tostarp sabiedrisko 
pakalpojumu uzņēmumiem. Tomēr 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu definīcija nepatver 
ekonomiskas darbības, par kurām parasti 
nesaņem atlīdzību, piemēram, tīmekļa žurn
ālus un citu lietotāja apkopotu  informāciju 
vai jebkāda veida privāto saraksti, piem
ēram, elektronisko pastu un privātas tīmek
ļa vietnes. 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, 
piemēram, tīmekļa vietnes, kas satur 
audiovizuālus elementus vienīgi īpašā veid
ā, piemēram, animētus grafiskos 
elementus, mazus reklāmas klipus vai 
informāciju saistībā ar produktu vai 
pakalpojumu, kas nav audiovizuāls, piem
ēram, meklētājprogrammas. Turklāt šī
definīcija neattiecas ne uz pakalpojumiem, 
kuru pamatā pilnībā vai galvenokārt nav 
elektronisko saziņas tīklu signāli, ne arī uz 
spēlēm tiešsaistē, kamēr nav sasniegts 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu galvenais mērķis. Visbeidzot š
ī definīcija neattiecas uz informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem, kā noteikts 
Direktīvas 98/48/EK 1. pantā.

Pamatojums

Kā jau uzsvēra Komisija direktīvā nav jāapskata darbības, kas nav saistītas ar ekonomiku. Nav j
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āreglamentē 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. 4
14. APSVĒRUMS

(14) Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu definīcija attiecas uz plašsazi
ņas līdzekļu uzdevumu informēt, izklaidēt 
un izglītot, bet izslēdz jebkura veida privātu 
korespondenci, piemēram, elektronisko 
pastu, kas nosūtīts ierobežotam saņēmēju 
skaitam. Šī definīcija izslēdz arī visus 
pakalpojumus, kas nav paredzēti 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.

svītrots

Pamatojums

14. apsvērumu var svītrot, tā ka teksts ir iekļauts 13. apsvērumā.

Grozījums Nr. 5
16. APSVĒRUMS

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

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

Jēdziens „audiovizuāli pakalpojumi” citos Eiropas līmeņa un starptautiskos tiesību aktos, 
piemēram, PTO pakalpojumu klasifikatora D. punktā, aptver ne tikai televīziju, bet arī radio.
Jānodrošina, ka šī direktīva neietekmēs minētās definīcijas, un radio ari turpmāk tiek uzskat
īts par audiovizuālo pakalpojumu daļu.

Grozījums Nr. 6
18. APSVĒRUMS

(18) Papildus reklāmai un televeikalam ir 
ieviesta plašāka audiovizuāla komerciālā pazi
ņojuma definīcija. Tajā ietverti kustīgi attēli 
ar skaņu vai bez tās, kas pavada audiovizu
ālo informācijas nesēju pakalpojumus un ir 
paredzēti, lai tieši vai netieši veicinātu preces, 
pakalpojumus vai tēlu, vai fizisku, vai 
juridisku vienību, kas veic saimniecisko darb
ību, un tādēļ neietver sabiedrisko 
pakalpojumu paziņojumus un bezmaksas raid
ījumus, kuros aicina uz labdarību.

(18) Papildus reklāmai un televeikalam ir 
ieviesta plašāka audiovizuāla komerciālā pazi
ņojuma definīcija. Tajā ietverti kustīgi attēli 
ar skaņu vai bez tās, kas tiek pārraidīti kā da
ļa no audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumiem un ir paredzēti, lai tieši vai 
netieši veicinātu preces, pakalpojumus vai t
ēlu, vai fizisku, vai juridisku vienību, kas veic 
saimniecisko darbību, un tādēļ neietver 
sabiedrisko pakalpojumu paziņojumus un 
bezmaksas raidījumus, kuros aicina uz labdar
ību.

Pamatojums

Šis formulējums labāk atbilst metodei, kuras mērķis ir nodrošināt juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 7
25. APSVĒRUMS
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(25) Komisijas paziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam „Labāks regulējums 
izaugsmei un darbavietām Eiropas Savienībā”
uzsvērta piemērotas reglamentējošās pieejas r
ūpīgas analīzes nozīme, jo īpaši attiecībā uz 
to, vai tiesību akti ir lietderīgi attiecīgajā
nozarē un problēmas risināšanā, vai arī jāņem 
vērā tādas alternatīvas kā kopregulējums vai 
pašregulējums. Kopregulējumam un pa
šregulējumam Iestāžu nolīgumā par tiesību 
aktu labāku izstrādi1 ir sniegtas saskaņotas 
definīcijas, kritēriji un kārtība. Pieredze r
āda, ka kopregulēšanas un pašregulēšanas l
īdzekļiem, kas īstenoti saskaņā ar dalībvalstu 
dažādajām tiesību tradīcijām, var būt svarīga 
nozīme, nodrošinot augsta līmeņa patērētāju 
aizsardzību.

(25) Komisijas paziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam „Labāks regulējums 
izaugsmei un darbavietām Eiropas Savienībā”
uzsvērta piemērotas reglamentējošās pieejas r
ūpīgas analīzes nozīme, jo īpaši attiecībā uz 
to, vai tiesību akti ir lietderīgi attiecīgajā
nozarē un problēmas risināšanā, vai arī jāņem 
vērā tādas alternatīvas kā kopregulējums vai 
pašregulējums. Pieredze rāda, ka kopregulē
šanas un pašregulēšanas līdzekļiem, kas 
īstenoti saskaņā ar dalībvalstu dažādajām ties
ību tradīcijām, var būt svarīga nozīme, nodro
šinot augsta līmeņa patērētāju aizsardzību. T
ādējādi pašregulējums var būt alternatīva 
metode, lai īstenotu šīs direktīvas atsevišķus 
noteikumus, bet tā nevar pilnībā aizstāt 
likumdošanas iestāžu pienākumus.
Kopregulējums nodrošina vajadzīgo 
"likumdošanas saikni” starp pašregul
ējumu un valsts līmeņa likumdevējiem.

1OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

Pamatojums

Dalībvalstis veicina kopregulēšanas režīmus šīs direktīvas koordinētajās jomās. Izmantot š
āda veida režīmus nav to pienākums. Ja dalībvalstis tos izmanto, visām ieinteresētajām person
ām jāapstiprina šādas reglamentēšanas sistēmas un jānodrošina to efektīva īstenošana. Ja dal
ībvalstis uzdevumu īstenošanu, kas ir saistīti ar šīs direktīvas mērķiem, uzdod pašregulējam
ām struktūrvienībām, šim pilnvarojuma mehānismam jābūt  pietiekami skaidram, tā lai nodro
šinātu, ka regulējoši pasākumi direktīvas mērķu sasniegšanai tiek pielietoti tad, ja pašregul
ējuma pasākumi nav bijuši sekmīgi.

Grozījums Nr. 8
27. APSVĒRUMS
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(27) Tādējādi, lai garantētu pamatbrīvību sa
ņemt informāciju un nodrošināt, ka pilnīgi un 
pienācīgi tiek aizsargātas skatītāju intereses 
Eiropas Savienībā, tiem, kas izmanto ekskluz
īvas tiesības attiecībā uz sabiedrību interesējo
šiem pasākumiem, jāpiešķir citām raidorganiz
ācijām un starpniekiem, ja tie darbojas 
raidorganizāciju vārdā, tiesības izmantot 
īsus izvilkumus vispārīgos ziņu raidījumos ar 
godīgiem, saprātīgiem un nediskriminējošiem 
nosacījumiem, ņemot vērā ekskluzīvās ties
ības. Šādi nosacījumi ir jāpaziņo savlaicīgi 
pirms sabiedrību interesējošā pasākuma, lai 
dotu pārējiem pietiekami daudz laika 
izmantot šādas tiesības. Vispārīga prasība ir, 
lai šādi īsi ziņu izvilkumi nepārsniedz 
90 sekundes.

(27) Tādējādi, lai garantētu pamatbrīvību sa
ņemt informāciju un nodrošināt, ka pilnīgi un 
pienācīgi tiek aizsargātas skatītāju intereses 
Eiropas Savienībā, tiem, kas izmanto ekskluz
īvas tiesības attiecībā uz sabiedrību interesējo
šiem pasākumiem, jāpiešķir citām raidorganiz
ācijām un starpniekiem, ja tie darbojas 
raidorganizācijas vārdā, tiesības izmantot 
īsus izvilkumus vispārīgos ziņu raidījumos, 
bet ne ar mērķi veidot izklaidējošas 
programmas. Saskaņā ar vispārēju 
noteikumu  piekļuve īsiem izvilkumiem j
āpiešķir ar godīgiem, saprātīgiem un 
nediskriminējošiem nosacījumiem, par pie
ņemamu atlīdzību, to piešķirot, tiek ņemtas 
vērā ekskluzīvas tiesības un nedrīkst ilgt 
vairāk par 90 sekundēm. Šādi nosacījumi ir j
āpaziņo savlaicīgi pirms sabiedrību interesējo
šā pasākuma, lai dotu pārējiem pietiekami 
daudz laika izmantot šādas tiesības. Tiesības 
par piekļuvi ziņām tiek piemērotas tikai, ja 
tas ir nepieciešams; attiecīgi, ja cita 
raidorganizācija tajā pašā dalībvalstī ir 
ieguvusi ekskluzīvas tiesības attiecībā uz  
konkrēto notikumu, piekļuve jālūdz no šīs 
raidorganizācijas.

Pamatojums
Tiesības sniegt īsus ziņu izvilkumus parasti tiek paredzētas divpusējos līgumos, un tas jāatzīst 
šīs direktīvas formulējumā. Brīvas piekļuves piešķiršana raidorganizācijas signālam rada noz
īmīgas problēmas attiecībā uz autortiesībām un aizskar raidorganizāciju un/vai tiesību 
subjekta  īpašuma tiesības. Raidorganizācija ne vienmēr ir tiesību subjekts attiecībā uz 
apraides tiesībām citās ES dalībvalstīs. Tā kā dalībvalstis ir izvēlējušās dažādu pieeju attiecīb
ā uz tiesībām uz informāciju, šajā direktīvā jāiekļauj neitrāls noteikums, atstājot dalībvalstīm 
juridiskā instrumenta izvēles iespējas, transponējot direktīvu valsts tiesību aktos.

Grozījums Nr. 9
28. APSVĒRUMS
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(28) Nelineārie pakalpojumi atšķiras no line
ārajiem pakalpojumiem ar to, kādas ir lietot
āja izvēles un kontroles iespējas un kā šie 
pakalpojumi ietekmē sabiedrību. Ar to ir 
attaisnojama mazāk stingra regulējuma piem
ērošana nelineāriem pakalpojumiem, uz 
kuriem attiecas tikai 3.c līdz 3.h panta 
pamatnoteikumi.

(28) Nelineārie pakalpojumi atšķiras no line
ārajiem pakalpojumiem ar to, kādas ir lietot
āja izvēles un kontroles iespējas un kā šie 
pakalpojumi ietekmē sabiedrību. Ar to ir 
attaisnojama mazāk stingra regulējuma piem
ērošana nelineāriem pakalpojumiem, uz 
kuriem attiecas tikai 3.c līdz 3.h panta 
pamatnoteikumi. Plašas patērētāju iespējas 
izvēlēties un kontrolēt liecina par to, ka 
jauni pakalpojumi, piemēram, video pēc 
pieprasījuma, programmu atkārtojumi vai 
notikumu tiešraide, kas nav iekļauti line
āros pakalpojumos, jādefinē kā nelineāri 
pakalpojumi, neatkarīgi no to satura.

Pamatojums
ES Komisija savās paskaidrojošajās piezīmēs par direktīvas priekšlikumu ir uzsvērusi, ka 
jebkurš pakalpojums „pēc pieprasījuma” jādefinē ka nelineārs pakalpojums. Turklāt ar 
jauninājumiem saistīti pakalpojumi, piemēram, programmu atkārtojumi, ļauj patērētājiem izv
ēlēties, kad un kā skatīties piedāvājamos raidījumus. Jaunas ierīces un lietojumprogrammas 
ļauj patērētājam papildus kontrolēt un izvēlēties to, ko viņš vēlas skatīties. Turklāt diferencē
šana atbilstoši kāda pakalpojuma priekšmetam neatbilst definīcijai, saskaņā ar kuru sasaist
ītas  ir persona, kura veido programmas plānošanu, un lietotāja izvēle. Tādēļ sporta pas
ākumi, koncerti, filmas un citi pasākumi, pamatojoties uz principu, saskaņā ar kuru tiek maks
āts par skatīšanos, var būt nelineārs pasākums.

Atbilstoši tam tādus  pakalpojumus kā raidījumu atkārtojumi un pasākumu tiešraides uzskata 
par nelineāriem pakalpojumiem. Tas skaidri  jāpasaka direktīvas tekstā, lai ļautu precīzi noš
ķirt lineārus pakalpojumus no nelineāriem, ņemot vērā E–komercijas direktīvas darbības 
jomu.

Grozījums Nr. 10
30. APSVĒRUMS
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(30) Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
minētajā direktīvā paredzētie pasākumi ir 
stingri ierobežoti uz minimālo, kas nepiecie
šams, lai sasniegtu iekšējā tirgus pareizas 
darbības mērķi. Ja ir nepieciešama rīcība 
Kopienas mērogā un lai nodrošinātu jomu, 
kura patiešām ir bez iekšējām robežām attiec
ībā uz audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumiem, ar šo direktīvu ir jānodrošina 
augsts aizsardzības līmenis attiecībā uz mēr
ķiem vispārējās interesēs, jo īpaši saistībā ar 
nepilngadīgo un cilvēka cieņas aizsardzību.

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

Pamatojums

Pašreiz audiovizuālā plašsaziņa un it īpaši televīzija ir avots informācijas iegūšanai, izglītojo
šai apmācībai, kultūras izpausmēm un visai nozīmīgs brīva laika pavadīšanas veids. Šā
iemesla dēļ obligāti, panākot jebkuru progresu, jāņem vērā iespējamās ES iedzīvotāju, jo īpa
ši arī invalīdu, vajadzības, jo pretējā gadījumā, viņiem nav iespējas izmantot priekšrocības, 
ko sniedz modernā sabiedrība un jo īpaši digitālā televīzija.

Grozījums Nr. 11
33. APSVĒRUMS

(33) Nevienā no minētās direktīvas 
noteikumiem, kas attiecas uz nepilngadīgo 
un sabiedriskās kārtības aizsardzību, nav 
noteikti pieprasīts, lai attiecīgie jautājumi 
tiktu īstenoti ar audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumu iepriekšēju kontroli.

svītrots

Pamatojums

No nelineāro pakalpojumu reģistrēšanas brīvības un cenzūras aizlieguma principa attiecībā
uz visiem audiovizuālajiem informācijas nesējiem izriet, ka nekādā gadījumā nevar veikt 
iepriekšēju kontroli. Formulējums „nav noteikti pieprasīts” ir maldinošs, un tajā ietvertais 
saturs ir neskaidrs.
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Grozījums Nr. 12
35. APSVĒRUMS

(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 
pārbaudīt, kā audiovizuālo informācijas 
nesēju pakalpojumos piemēro noteikumus 
attiecībā uz Eiropas darbu veicināšanu.
Turklāt saskaņā ar 3.f panta 3. punktā min
ētajiem ziņojumiem dalībvalstīm īpaši jāņem
vērā šādu pakalpojumu sniedzēju finansi
ālais ieguldījums Eiropas darbu izgatavo
šanā un tiesību iegūšanā; Eiropas darbu da
ļa audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu katalogā, kā arī tas, kā lietot
āji faktiski izmanto šādu pakalpojumu 
sniedzēju piedāvātos Eiropas darbus.

(35) Nelineāro audiovizuālo informācijas nes
ēju pakalpojumi daļēji var aizstāt lineāros 
pakalpojumus un tradicionālos izplatīšanas 
kanālus, piemēram, DVD un citus fiziskus 
pakalpojuma nodrošinājumus. Attiecīgi, ja 
iespējams, tiem jāveicina Eiropas raidījumu
izgatavošana un izplatīšana, tādējādi aktīvi 
veicinot kultūras daudzveidību. Tādēļ dal
ībvalstīm regulāri jāpārbauda to ietekme uz 
Eiropas raidījumu izgatavošanu un izplatī
šanu un kultūras daudzveidības veicinā
šanu. Turklāt saskaņā ar 3.f panta 3. punktā
minētajiem ziņojumiem dalībvalstis eventuāli 
var ņemt vērā pasākumus, lai veicinātu 
Eiropas raidījumus un kultūras daudzveid
ību, jo īpaši tādus pasākumus kā minim
ālos ieguldījumus Eiropas raidījumos 
proporcionāli apgrozījumam; Eiropas raid
ījumu minimālā proporcija audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu katalogā
un piesaistošs Eiropas raidījumu izklāsts 
elektroniskajos programmu aprakstos.

Pamatojums

Ierosinātais teksts nav viennozīmīgi saprotams un to ir nepieciešams precizēt; konkurences 
apstākļos ir arī tādas situācijas, kurās tradicionālajiem izplatīšanas kanāliem nav pienākums 
atbalstīt Eiropas raidījumu izstrādāšanu. Radot  vienlīdzīgus konkurences nosacījumus, jā
ņem vērā vispārējā situācija; tādēļ mums jābūt piesardzīgiem, nosakot papildu saistības.

Grozījums Nr. 13
35.A APSVĒRUMS (jauns)



PA\620957LV.doc PE 374.499v01-00
13/33 PA\620957LV.doc

PE 374.499v01-00

LV

(35a) Puses, kas vienīgi apkopo vai p
ārraida audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus vai piedāvā pārdošanai šādu 
pakalpojumu paketes, kuru redakcija nav 
to kompetencē, nevar uzskatīt par šo 
pakalpojumu sniedzējiem. Tādējādi šī
direktīva neattiecas uz vienīgi tādā satura 
piedāvājuma apkopošanu, pārraidīšanu vai 
tālākpārdošanu, kura redakcija ir kādas tre
šās puses kompetencē, un tādēļ uz to 
attiecas vienīgi Direktīva2000/31.

Pamatojums

Pašreiz jāprecizē, ka vienīgi tāda satura piedāvājumu apkopošana, pārraidīšana vai tālākp
ārdošana, kuru redakcija ir kādas trešās puses nevis  informācijas nesēju pakalpojuma sniedz
ēja kompetencē, neietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā. Precizējums ir nepieciešams, jo 
pakalpojumu sniedzēji nekādi nevar ietekmēt šādus raidījumus un nekādi nekontrolē tos.

Grozījums Nr. 14
40. APSVĒRUMS

(40) Komerciālā un tehnoloģiju attīstība 
sniedz lietotājiem lielāku izvēli un atbildību, 
izmantojot audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus. Lai saglabātu atbilstību vispār
ējo interešu mērķiem, regulējumā ir jāpieļauj 
noteikta elastības pakāpe attiecībā uz line
āriem audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumiem: atdalīšanas princips ir j
āierobežo uz reklāmu un televeikalu, 
produktu izvietošana ir jāatļauj noteiktos 
apstākļos un ir jāatceļ daži kvantitatīvi ierobe
žojumi. Tomēr, ja produkti tiek izvietoti 
aplinkus, to izvietošana ir jāaizliedz. Atbilst
ības princips nedrīkst aizkavēt jaunu rekl
āmas tehniku izmantošanu.

(40) Komerciālā un tehnoloģiju attīstība 
sniedz lietotājiem lielāku izvēli un atbildību, 
izmantojot audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumus. Lai saglabātu atbilstību vispār
ējo interešu mērķiem, regulējumā ir jāpieļauj 
noteikta elastības pakāpe attiecībā uz line
āriem audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumiem: atdalīšanas princips ir j
āierobežo uz reklāmu un televeikalu, 
produktu izvietošana ar nosacījumu, ka tas 
nav aplinkus, un ir jāatļauj noteiktos apstāk
ļos raidījumos, kuru saturs ir izdomāts, 
tiem līdzīgos raidījumos un sporta 
programmās, un ir jāatceļ daži kvantitatīvi 
ierobežojumi. Atbilstības princips nedrīkst 
aizkavēt jaunu reklāmas tehniku izmanto
šanu.
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Pamatojums

Dalībvalstu noteikumi par produktu izvietošanu ir ļoti dažādi, un visai plaša ir arī nekonkretiz
ētā joma,  attiecībā uz kuru nav juridiskās noteiktības. Tādēļ būtu lietderīgi noteikumus par 
produktu izvietošanu koordinēt ES līmenī, lai tādējādi radītu vienlīdzīgus konkurences nosac
ījumus.

Grozījums Nr. 15
41. APSVĒRUMS
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(41) Neatkarīgi no praktiskām darbībām, uz 
kurām attiecas šī direktīva, Direkt
īvu 2005/29/EK piemēro attiecībā uz tādu 
negodīgu komercpraksi kā maldināšana un 
agresīva prakse, kas rodas audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumos. Turklāt, tā
kā Direktīva 2003/33/EK, ar kuru aizliedz 
cigarešu un citu tabakas izstrādājumu rekl
āmu un sponsorēšanu drukātajos informācijas
nesējos, informācijas sabiedrības 
pakalpojumos un radio apraidē, neskar 
Padomes 1989. gada 3. oktobra Direkt
īvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas 
raidījumu veidošanas un apraides noteikumu 
koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normat
īvajos un administratīvajos aktos, ņemot vērā
audiovizuālo informācijas pakalpojumu 
raksturīgās īpašības, jāsaglabā saistība starp 
Direktīvu 2003/33/EK un Direkt
īvu 89/552/EEK pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā. Direktīvas 2001/83/EK  88. panta 1. 
punkts, ar kuru iedzīvotājiem aizliedz reklam
ēt noteiktas zāles, neskar Direktīvas 
89/552/EEK 14. pantu, kā norādīts minētā
panta 5. punktā. Jāsaglabā saistība starp 
Direktīvu 2001/83/EK un Direktīvu 
89/552/EEK pēc šīs direktīvas stāšanās spēk
ā.

(41) Ir nepieciešams nodrošināt, lai šī
direktīva ir saskaņota ar esošajām Kopienu 
tiesībām. Attiecīgi kolīziju gadījumā starp š
īs direktīvas noteikumiem un cita Kopienas 
normatīva akta noteikumiem, kas attiecas 
uz īpašiem aspektiem attiecībā uz piekļuvi 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumiem vai darbību īstenošanu šo 
pakalpojumu jomā, šīs direktīvas 
noteikumiem jābūt noteicošiem. Rezultātā š
ī direktīva papildina Kopienas tiesību aktu 
kopumu. Tādējādi, neatkarīgi no praktiskām 
darbībām, uz kurām attiecas šī direktīva, 
Direktīvu 2005/29/EK piemēro attiecībā uz t
ādu negodīgu komercpraksi kā maldināšana 
un agresīva prakse, kas rodas audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumos. Turklāt, tā
kā Direktīva 2003/33/EK, ar kuru aizliedz 
cigarešu un citu tabakas izstrādājumu rekl
āmu un sponsorēšanu drukātajos informācijas 
nesējos, informācijas sabiedrības 
pakalpojumos un radio apraidē, neskar 
Padomes 1989. gada 3. oktobra Direkt
īvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas 
raidījumu veidošanas un apraides noteikumu 
koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normat
īvajos un administratīvajos aktos, ņemot vērā
audiovizuālo informācijas pakalpojumu 
raksturīgās īpašības, jāsaglabā saistība starp 
Direktīvu 2003/33/EK un Direkt
īvu 89/552/EEK pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā. Direktīvas 2001/83/EK  88. panta 1. 
punkts, ar kuru iedzīvotājiem aizliedz reklam
ēt noteiktas zāles, neskar Direktīvas 
89/552/EEK 14. pantu, kā norādīts minētā
panta 5. punktā. Jāsaglabā saistība starp 
Direktīvu 2001/83/EK un Direktīvu 
89/552/EEK pēc šīs direktīvas stāšanās spēk
ā. Turklāt šī direktīva neskar turpmāko 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 
par uzturvērtības un veselīguma  norādēm 
uz pārtikas.
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Pamatojums

Lai panāktu juridisko noteiktību, jāprecizē šīs direktīvas saistība ar esošo tiesisko regulējumu.

Grozījums Nr. 16
45. APSVĒRUMS

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

svītrots

Pamatojums

Jau ir iekļauts 16. apsvērumā.

Grozījums Nr. 17
46. APSVĒRUMS
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(46) Produktu izvietošana reāli tiek 
izmantota kinematogrāfijas darbos un telev
īzijas audiovizuālajos darbos, bet dalībvalstis 
šo praksi regulē atšķirīgi. Lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un tādēj
ādi palielinātu Eiropas informācijas nesēju 
nozares konkurētspēju, ir jāpielāgo 
noteikumi attiecībā uz produktu izvietošanu.
Šeit ierosinātā produktu izvietošanas defin
īcija attiecas uz jebkuru audiovizuāla komerci
ālā paziņojuma veidu, kurā iekļauta atsauce 
uz produktu, pakalpojumu vai produkta pre
ču zīmi, parādot to raidījumā, parasti par
samaksu vai citādu atlīdzību. Uz to attiecin
āmi tie paši kvalitātes noteikumi un ierobe
žojumi, kas piemērojami attiecībā uz rekl
āmu.

(46) Produktu izvietošana reāli tiek 
izmantota kinematogrāfijas darbos un telev
īzijas audiovizuālajos darbos, bet dalībvalstis 
šo praksi regulē atšķirīgi. Lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un tādēj
ādi palielinātu Eiropas informācijas nesēju 
nozares konkurētspēju, ir jāpielāgo 
noteikumi attiecībā uz produktu izvietošanu, 
tātad vienlaicīgi jāaizliedz aplinku rekl
āmas, piemēram, produktu sabalansēšana, 
ja tas negatīvi ietekmē patērētājus.
Produktu izvietošanas definīcija attiecas uz 
jebkuru audiovizuāla komerciālā paziņojuma 
veidu, kurā iekļauta atsauce uz produktu, 
pakalpojumu vai produkta preču zīmi, ko 
veic vai pieprasa informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējs, parādot to raidījum
ā, par atlīdzību vai bez tās. Uz to attiecināmi 
tie paši kvalitātes noteikumi un ierobežojumi, 
kas piemērojami attiecībā uz reklāmu.
Produktu izmantojumā tomēr neatspogu
ļojas neatkarīgi redakcijas lēmumi diskrēti 
izmantot šos produktus gadījumos, kad tie 
ir organiska programmas sastāvdaļa un pal
īdz to izveidot, piemēram, balvas ar preču z
īmēm audiovizuālos bērnu raidījumos, kas 
var motivēt skatītājus skatīties attiecīgo 
programmu un piedalīties tajā.

Pamatojums

Precizējot noteikumus par produktu izvietošanu, gan jānosaka robeža tādām aplinkus rekl
āmas metodēm kā produktu integrēšana, gan arī jāaizsargā sižeta darbības integritāte. No 
otras puses, jaunais produkta izvietojuma regulējums nedrīkstētu izraisīt situāciju, ka tiek 
aizliegti jau esoši un likumīgi īstenoti programmu formāti. Piemēram, bērniem paredzētajos  
raidījumos bieži tiek izmantotas balvas — zīmolu preces, piemēram, kompaktdiski, ko 
izmanto, lai motivētu skatītājus piedalīties tajos un radītu pozitīvu attieksmi attiecībā uz raid
ījumu. Saskaņā ar pašreizējo definīciju balvas ar preču zīmēm bērnu raidījumos būtu 
aizliegtas (jo ir aizliegta produktu izvietošana), tādējādi bērnu raidījumiem kļūstot mazāk 
pievilcīgiem.



PA\620957LV.doc PE 374.499v01-00
18/33 PA\620957LV.doc

PE 374.499v01-00

LV

Grozījums Nr. 18
48.A APSVĒRUMS (jauns)

(48a) Invalīdu un gados vecāku cilvēku ties
ības piedalīties sabiedrības sociālajā un 
kultūras dzīvē, kas izriet no Pamattiesību 
hartas 25. un 26. panta, nepārprotami 
attiecas arī uz pieejamu audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu nodrošin
āšanu. Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu pieejamība aptver zīmju 
valodu, subtitrus, audio aprakstus, audio 
subtitrus un viegli saprotamas izvēlnes uz 
ekrāna, bet neaprobežojas vienīgi ar to.

Pamatojums

Ievērojot Komisijas saistības visās Kopienas politikas jomās ņemt vērā invalīdu vajadzības, ir 
svarīgi iekļaut atsauci uz Pamattiesību hartas noteikumiem, kas attiecas uz invalīdiem un 
gados vecākiem cilvēkiem. Turklāt tiek piedāvāts tāds hartas noteikumu ievērošanai nepiecie
šamo pieejamības pazīmju saraksts, kas nav izsmeļošs.

Grozījums Nr. 19
1. PANTA 2. PUNKTS

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

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

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

Šī definīcija neattiecas uz:
– informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
kā noteikts Direktīvas 98/48/EK 1. pantā;
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– pakalpojumiem, kad audiovizuāls saturs 
ir saistīts vienīgi ar pakalpojumu un nevis t
ā galveno nolūku, un

– laikrakstu un žurnālu elektroniskajām 
versijām.

Pamatojums

Tādējādi tiek precizēts, ka direktīvas piemērošanas joma attiecas uz televīzijas 
pakalpojumiem un tiem pielīdzināmiem pakalpojumiem, kā tas bija sākotnēji paredzēts, un 
tiek atzīts, ka ir atšķirības starp „informācijas nesējiem” un „personalizētajiem saziņas līdzek
ļiem”, piemēram, video žurnāli vai lietotāja izveidots saturs. Turklāt tādējādi tiek nodrošin
āta juridiskā noteiktība attiecībā uz informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējiem un patērēt
ājiem, nosakot, kādi noteikumi attiecas uz konkrētiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 20
1. PANTA 2. PUNKTS

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

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

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

Šī definīcija neattiecas un fiziskām un 
juridiskām personām, kas vienīgi apkopo 
vai pārraida šādas programmas vai piedāvā
pārdošanai šādu pakalpojumu paketes, 
kuru redakcija ir kādas trešās puses 
kompetencē.

Pamatojums

Vienīgi tāda satura piedāvājumu apkopošana, pārraidīšana vai tālākpārdošana, kuru 
redakcija ir kādas trešās puses nevis  informācijas nesēju pakalpojuma sniedzēja kompetencē, 
neietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā.
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Grozījums Nr. 21
1. PANTA 2. PUNKTS

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

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

(c) „televīzijas raidījumu veidošana un 
apraide” ir lineārs audiovizuālo informācijas 
nesēju  pakalpojums, kam raksturīga 
hronoloģiska atšķirīgu programmu secība 
un kurā informācijas nesēju pakalpojumu 
sniedzējs nosaka laiku, kad pārraidīs īpašu 
raidījumu, pamatojoties uz noteiktu raid
ījumu programmu; Kāda pasākuma pārraidī
šana tiešraidē pati par sevi nav lineāra 
informācijas nesēju pakalpojuma nodrošin
āšana;

Pamatojums

Lineārajiem audiovizuālajiem informācijas nesēju pakalpojumiem pēc būtības jābūt 
identiskiem  tradicionāli plānotiem raidījumiem. Regulējums atbilstoši stingriem televīzijai 
paredzētiem noteikumiem ir pamatots tikai tad, ja pakalpojuma sniedzējs nosaka hronoloģiski 
secīgu programmas plānu, kas sastāv no vairākām programmām. Tas precīzi jānorāda tekstā.
Ierobežojums, kas attiecas tikai uz pakalpojuma pieprasīšanas laiku ir nepietiekams, jo nevar 
būt nozīme tam, vai kāds atsevišķs raidījums tiek piedāvāts tiešraidē vai kā pakalpojums pēc 
pieprasījuma minūti pēc programmas beigām (vai pat video veidā pēc pieprasījuma). Tā ir 
vienīgi tehniska atšķirība. Priekšplānā jāizvirzās redakcijas lēmumam, jo it īpaši liela nozīme 
patērētāju ietekmēšanā un ārējās kontroles īstenošanā ir programmas plāna noteikšanai. Tā
rezultātā patērētāju „pārnes” no viena raidījuma uz nākamo, un pakalpojuma sniedzējs tādēj
ādi kontrolē viņa ar saziņu saistīto izturēšanos.

Grozījums Nr. 22
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta e) punkts (Direktīva 89/552/EEK)
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(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, kurā lietot
ājs individuāli pieprasa īpaša raidījuma p
ārraidīšanu, pamatojoties uz informācijas 
nesēju pakalpojuma sniedzēja piedāvātā
satura rediģētu un daudzveidotu piedāv
ājumu;

Pamatojums

Vienīgi tehniska pielietošana, pamatojoties uz laiku, kurā raidījums tiek pārraidīts, būtu 
pretrunā ar direktīvā paredzēto tehnoloģiju neitralitātes principu. No patērētāja viedokļa  
tehniskās pārraidīšanas brīdis var nebūt svarīgs, nozīme ir vienīgi laikam, kurā viņš raid
ījumu skatās.

Grozījums Nr. 23
1. PANTA 2. PUNKTS

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

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

(f) „audiovizuāls komerciālais paziņojums” ir 
kustīgi attēli ar skaņu vai bez tās, kas tiek p
ārraidīti kā daļa no audiovizuālo inform
ācijas nesēju pakalpojumiem, kura mērķis ir
tieši vai netieši sekmēt preču vai 
pakalpojumu realizāciju vai fiziskas vai 
juridiskas vienības, kas veic saimniecisko 
darbību, tēlu;

Pamatojums

Lai sasniegtu atbilstošus rezultātus, televīzijas reklāmas definīcija saskaņā ar apakšpunktu g) un 
i) punktiem ir jāinterpretē subjektīvi. Pretējā gadījumā, ja objektīvi redzams, ka, lai gan bez 
nodoma, tiek veicināta realizācija, redakcionālu iemeslu dēļ katra reize, kad ražojums vai 
pakalpojums tiek pieminēts, būtu jādefinē kā „audiovizuāls komerciāls paziņojums”. Savukārt, 
īstu reklāmu var uzskatīt par „ audiovizuālu komercpakalpojumu”, ja tai nav ietekmes, un tāp
ēc, objektīvi ņemot, tā realizāciju neveicināja, lai gan tāds bija tās nolūks.
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Grozījums Nr. 24
1. PANTA 2. PUNKTS

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

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

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

Pamatojums

Jēdziens „raidorganizācija” vairs neveicina šīs direktīvas atbilstību  jauninājumiem tehnolo
ģiju jomā un tādēļ jāgroza.

Grozījums Nr. 25
1. PANTA 2. PUNKTS

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

(i) „sponsorēšana” ir jebkāds ieguldījums 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu finansēšanā sava nosaukuma, 
preču zīmes, tēla, darbības vai ražojumu 
popularizēšanai, ko izdara valsts vai privāts 
uzņēmums, kas nepiedalās audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu sniegšanā
vai audiovizuālu darbu izgatavošanā;

(i) „sponsorēšana” ir jebkāds ieguldījums 
audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumu tiešā vai netiešā finansēšanā
sava nosaukuma, preču zīmes, tēla, darbības 
vai ražojumu popularizēšanai, ko izdara 
valsts vai privāts uzņēmums, vai fiziska 
persona, kas nepiedalās audiovizuālo inform
ācijas nesēju pakalpojumu sniegšanā vai 
audiovizuālu darbu izgatavošanā;

Pamatojums
Grozījums nodrošina lielāku juridisko noteiktību — sponsorēšanu varētu īstenot arī fiziskas 
personas; finansēšana var notikt gan tiešā, gan netiešā veidā.
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Grozījums Nr. 26
1. PANTA 2. PUNKTS

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

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

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

Produktu izmantojuma juridiskajā definīcij
ā tomēr neatspoguļojas neatkarīgi 
redakcijas lēmumi diskrēti izmantot šos 
produktus gadījumos, kad tie ir organiska 
programmas sastāvdaļa un palīdz to 
izveidot, piemēram, balvas, gadījuma 
rakstura priekšmetus un aksesuārus.

Pamatojums

Audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējiem ir vajadzīga juridiska noteiktība.
Jaunais produkta izvietojuma regulējums nedrīkstētu izraisīt situāciju, ka tiek aizliegti jau eso
ši un likumīgi īstenoti programmu formāti. Piemēram, bērniem paredzētajos  raidījumos bieži 
tiek izmantotas balvas — zīmolu preces, piemēram, kompaktdiski, ko izmanto, lai stimulētu 
skatītājus piedalīties tajos un radītu pozitīvu attieksmi attiecībā uz raidījumu. Saskaņā ar pa
šreizējo definīciju balvas ar preču zīmēm bērnu raidījumos būtu aizliegtas (jo ir aizliegta 
produktu izvietošana), tādējādi bērnu raidījumiem kļūstot mazāk pievilcīgiem.

Grozījums Nr. 27
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta ka) punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)
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(ka)”produkta integrēšana” ir produkta iek
ļaušana, atsauce uz šo produktu, tā
pakalpojuma vai preču zīmes iekļaušana, 
ko veic vai pieprasa informācijas nesēju 
pakalpojuma sniedzējs, parādot to raidījum
ā, par samaksu vai līdzīgu atlīdzību tādēj
ādi, ka šķiet, ka to atbalsta raidījumā vai ar
ī raidījuma varoņu atveidotāji;

Pamatojums

Mums jāsaglabā satura nošķiršana no reklāmas. Reklāmas integrēšana raidījumos Amerikas 
Savienotajās Valstīs ir kļuvusi par realitāti, un arvien pieaug bažas par to, ka šis apstāklis 
pasliktina raidījumu kvalitāti. Mēs nedrīkstam atkārtot viņu kļūdas. Mums jāpasaka „nē”
saturu un reklāmas integrēšanās procesam, saglabājot vismaz mūsu pašu sižetu integritāti.

Grozījums Nr. 28
1. PANTA 2. PUNKTS

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

(kb) „Ziņas” vai „ziņu programmas” ir 
ikdienas ziņas, pēdējo ziņu pārraides, 
politiskas un laikmetīgas programmas, 
periodiski raidījumi un aktuālo notikumu 
raidījumi, tostarp zinātnes, kultūras un soci
ālo jautājumu jomā ("izklaidējošas zi
ņas").

Pamatojums

Precizējums vajadzīgs, lai nodrošinātu juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 29
1. PANTA 2. PUNKTS

1. panta kc) punkts (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)
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(kc) „Audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi bērniem” ir jebkuri 1. panta 
a) punktā definētie informācijas nesēju 
pakalpojumi, kas paredzēti bērniem.

Pamatojums

Definīcija vajadzīga, lai nodrošinātu juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 30
1. PANTA 5. PUNKTS

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

3. Dalībvalstis veicina kopregulēšanas rež
īmus 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.

Pamatojums

Daudzi piemēri mobilo sakaru un interneta jomā liecina par to, ka direktīvas noteikumu  efekt
īva īstenošana ir arī iespējama, izmantojot pašregulēšanu. Attiecīgi priekšlikuma 25. apsv
ērumā ir teikts, ka pašregulēšanai un kopregulēšanai ir izšķiroša nozīme patērētāju aizsardz
ības nodrošināšanā un ka jāapsver abi regulējuma veidi, it īpaši ņemot vērā „labāka regul
ējuma” aspektu.

Grozījums Nr. 31
1. PANTA 6. PUNKTS

3.b pants (Direktīva 89/552/EEK)
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1. Dalībvalstis nodrošina, ka īsu ziņu reportā
žu nolūkā citās dalībvalstīs dibinātas 
raidorganizācijas ir tiesīgas godīgā, saprātīgā
un nediskriminējošā veidā piekļūt sabiedrību 
ļoti interesējošiem pasākumiem, kurus p
ārraida to jurisdikcijā esoša raidorganizācija.

1. Saskaņā ar citām līgumos paredzētiem 
nolīgumiem attiecīgo raidorganizāciju 
starpā dalībvalstis var nodrošināt, ka īsu zi
ņu reportāžu nolūkā citās dalībvalstīs dibin
ātas raidorganizācijas ir tiesīgas godīgā, sapr
ātīgā un nediskriminējošā veidā un par pie
ņemamu samaksu piekļūt sabiedrību ļoti 
interesējošiem pasākumiem, kurus pārraida 
to jurisdikcijā esoša raidorganizācija.

2. Raidorganizācijas var brīvi izvēlēties īsus 
izvilkumus no ziņu reportāžām, izmantojot 
raidorganizācijas pārraidīto signālu un nor
ādot vismaz ziņu avotu.

Pamatojums
Tiesības sniegt īsus ziņu izvilkumus parasti tiek paredzētas divpusējos līgumos, un tas jāatzīst 
šīs direktīvas formulējumā. Brīvas piekļuves piešķiršana raidorganizācijas signālam rada noz
īmīgas problēmas attiecībā uz autortiesībām un aizskar raidorganizāciju un/vai autortiesību 
īpašnieku īpašuma tiesības. Raidorganizācija ne vienmēr ir tiesību subjekts attiecībā uz 
apraides tiesībām citās ES dalībvalstīs.

Tā kā dalībvalstis ir izvēlējušās dažādu pieeju attiecībā uz tiesībām uz informāciju, šajā
direktīvā jāiekļauj neitrāls noteikums, atstājot dalībvalstīm juridiskā instrumenta izvēles iesp
ējas, transponējot direktīvu valsts tiesību aktos.

Grozījums Nr. 32
1. PANTA 6. PUNKTS

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

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

2. Raidorganizācijas var brīvi izvēlēties īsus 
izvilkumus no ziņu reportāžām, izmantojot 
raidorganizācijas pārraidīto signālu un nor
ādot vismaz ziņu avotu.

Pamatojums
Lingvistiska problēma.
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Grozījums Nr. 33
1. PANTA 6. PUNKTS

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

(c) informācijas nesēju pakalpojumu sniedz
ēja dati, tostarp tā elektroniskā pasta adrese 
un tīmekļa vietne, kas ļauj sazināties ar to 
ātri, tieši un efektīvi,

(c) informācijas nesēju pakalpojumu sniedz
ēja dati, tostarp tā elektroniskā pasta adrese 
vai tīmekļa vietne, kas ļauj sazināties ar to 
ātri, tieši un efektīvi,

Pamatojums

Lingvistisks grozījums.

Grozījums Nr. 34
1. PANTA 6. PUNKTS

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

(d) attiecīgos gadījumos – kompetentā p
ārvaldes iestāde.

(d) attiecīgos gadījumos – attiecīgā uzraudz
ības iestāde.

Pamatojums

Precizējums vajadzīgs, lai nodrošinātu juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 35
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.
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Pamatojums

Konkurences apstākļos ir arī tādas situācijas, kurās tradicionālajiem izplatīšanas kanāliem 
nav pienākums atbalstīt Eiropas raidījumu izstrādāšanu. Radot  vienlīdzīgus konkurences 
nosacījumus, jāņem vērā vispārējā situācija; tādēļ mums jābūt piesardzīgiem, nosakot papildu 
saistības.

Grozījums Nr. 36
1. PANTA 6. PUNKTS

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

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai ne vēlāk kā
ceturtā gada beigās pēc šīs direktīvas pieņem
šanas un pēc tam ik pēc trīs gadiem par 
1. punktā noteiktā pasākuma īstenošanu.

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai ne vēlāk kā
ceturtā gada beigās pēc šīs direktīvas pieņem
šanas un pēc tam ik pēc diviem gadiem par 
1. punktā noteiktā pasākuma īstenošanu.

Pamatojums

Divu gadu laika posms labāk iekļaujas kopējā laika grafikā. Trīs gadi ir diezgan ilgs laiks, 
paturot prātā jauno pakalpojumu pastāvīgo attīstību.

Grozījums Nr. 37
1. PANTA 6. PUNKTS

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

4. Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu 
sniegto informāciju, paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 1. punkta piem
ērošanu, ņemot vērā tirgus un tehnoloģiju att
īstību.

4. Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu 
sniegto informāciju, paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 1. punkta piem
ērošanu, ņemot vērā tirgus un tehnoloģiju att
īstību un kultūras daudzveidības mērķi.
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Pamatojums

Kā Komisija ir uzsvērusi tās paskaidrojuma rakstā (un 3. apsvērumā) audiovizuālo inform
ācijas nesēju pakalpojumiem ir liela nozīme ne tikai ekonomikas un tehnoloģiju attīstībā, bet 
tie ievērojami ietekmē demokrātiju un kultūras daudzveidību.

Grozījums Nr. 38
1. PANTA 6. PUNKTS

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

(d) jebkuri cigarešu un citu tabakas izstrād
ājumu audiovizuālu komerciālo paziņojumu 
un televeikalu veidi ir aizliegti;

(d) jebkuri cigarešu un citu tabakas izstrād
ājumu audiovizuālu komerciālo paziņojumu 
veidi ir aizliegti;

Pamatojums

Nevajadzīgi

Grozījums Nr. 39
1. PANTA 6. PUNKTS

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

(f) audiovizuāli komerciālie paziņojumi nedr
īkst radīt morālu vai fizisku kaitējumu 
nepilngadīgajiem.  Tādēļ ar šādiem pazi
ņojumiem tieši nepārliecina nepilngadīgos ieg
ādāties 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 nepilngad
īgos bīstamās situācijās.

(f) audiovizuāli komerciāli paziņojumi nedr
īkst radīt morālu vai fizisku kaitējumu 
nepilngadīgajiem. Tādēļ ar šādiem pazi
ņojumiem tieši nepārliecina nepilngadīgos ieg
ādāties 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 nepilngad
īgos bīstamās situācijās.
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Pamatojums

Lingvistisks grozījums.

Grozījums Nr. 40
1. PANTA 6. PUNKTS

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

(f) audiovizuāli komerciālie paziņojumi nedr
īkst radīt morālu vai fizisku kaitējumu 
nepilngadīgajiem. Tādēļ ar šādiem pazi
ņojumiem tieši nepārliecina nepilngadīgos ieg
ādāties 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 nedr
īkst radīt morālu vai fizisku kaitējumu 
nepilngadīgajiem. Tādēļ ar šādiem pazi
ņojumiem tieši vai netieši nepārliecina 
nepilngadīgos iegādāties preces vai 
pakalpojumus tieši vai netieši neiedrošina vi
ņus pārliecināt savus vecākus vai citus iegād
āties reklamētās preces vai pakalpojumus, 
neizmanto nepilngadīgo īpašo uzticēšanos 
vecākiem, skolotājiem vai citām personām 
vai neparāda nepilngadīgos bīstamās situācij
ās, ja vien nav pamatojuma, ka tas notiek 
izglītības vai apmācības nolūkos..

Pamatojums

Vārds „nepamatoti” tomēr ir neprecīzs un nevar patiešām nodrošināt juridisku noteiktību.

Grozījums Nr. 41
1. PANTA 6. PUNKTS

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

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

1. Produktu integrēšana vispār ir aizliegta.
Produktu izvietošana ir aizliegta visos raid
ījumos, izņemot tos, kuru saturs ir izdom
āts, tiem līdzīgos raidījumos un sporta 
programmās. Ziņas un aktuālo notikumu p
ārraides, reliģiskus raidījumus un 
dokumentālas filmas netiek sponsorētas.
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Ja atļauts, audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi, kuri tiek sponsorēti vai kuros 
ietverta produktu izvietošana, atbilst šādām 
prasībām:

Pamatojums

Mums jāsaglabā satura nošķiršana no reklāmas. Reklāmas integrēšana raidījumos Amerikas 
Savienotajās Valstīs ir kļuvusi par realitāti, un arvien pieaug bažas par to, ka šis apstāklis 
pasliktina raidījumu kvalitāti. Mēs nedrīkstam atkārtot viņu kļūdas. Mums jāpasaka „nē” saturu 
un reklāmas integrēšanās procesam un vismaz saglabājot mūsu pašu sižetu integritāti.

Grozījums Nr. 42
1. PANTA 6. PUNKTS

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

(ba) tajos nav jāietver produktu 
izvietojums, kas produktu nepamatoti izceļ.
„Nepamatota izcelšana” tiek atzīta, ja atk
ārtoti parādās attiecīgais zīmols, prece vai 
pakalpojums, vai arī to nosaka, atkarībā no 
veida, kā tie tiek parādīti, ņemot vērā tās 
programmas saturu, kurā tas parādās; 

Pamatojums

Savā „Interpretējošā paziņojumā par atsevišķiem to noteikumu aspektiem, kas reglamentē
televīzijas reklāmu,  direktīvā „Televīzija bez robežām” ((2004/C 102/02) Komisija 
izskaidroja „nepamatotas izcelšanas” kritēriju ar mērķi atbalstīt valsts iestādes, tām nosakot 
atšķirības starp aplinku reklāmu un pieļaujamām atsaucēm uz precēm, pakalpojumiem, preču 
zīmēm un uzņēmējiem.  Norādījums par nepamatotu izcelšanu daudzās dalībvalstīs tika 
izmantots skatītāju interešu aizsardzībai. Iekļaujot nepamatotas izcelšanas kritēriju direktīvas 
juridiski saistošajā tekstā, tiek uzlabota juridiskā noteiktība, doti norādījumi par to, kāds ir 
visneuzbāzīgākais produktu izvietošanas veids un tiek nodrošināts, ka nevēlamus produktu 
izvietošanas veidus, piemēram, produktu integrēšanu, nedrīkst izmantot Eiropā veidotajos 
raidījumos.

Grozījums Nr. 43
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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) atšķir
ības zīmi raidījumiem piemērotā veidā raid
ījumu sākumā, laikā un/ vai beigās. Raid
ījumi, kuros ir produktu izvietošana, ir pienāc
īgi jānorāda raidījuma sākumā, lai izvairītos 
no jebkuras skatītāja maldināšanas.

(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) atšķir
ības zīmi raidījumiem piemērotā veidā raid
ījumu sākumā un/vai laikā un/ vai beigās.
Raidījumi, kurus ir izveidojusi raidorganiz
ācija vai kas izveidoti tās uzdevumā, kuros 
ir produktu izvietošana, ir pienācīgi jānorāda 
raidījuma sākumā un/vai raidījuma laikā, lai 
izvairītos no jebkuras skatītāja maldināšanas.

Pamatojums

Ir nepieciešams precizējums attiecībā uz kompetenci.

Grozījums Nr. 44
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 tirdzniec
ība. Turklāt audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumos nedrīkst ietvert tabakas izstrād
ājumu vai cigarešu izvietošanu vai tādu uzņ
ēmumu 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 tirdzniec
ība. Turklāt raidījumos, kurus ir izveidojusi 
raidorganizācija vai kas izveidoti tās 
uzdevumā, audiovizuālo informācijas nesēju 
pakalpojumi nedrīkst ietvert tabakas izstrād
ājumu vai cigarešu izvietošanu vai tādu uzņ
ēmumu produktu izvietošanu, kuru 
pamatnodarbošanās ir cigarešu vai citu 
tabakas izstrādājumu ražošana vai pārdošana.

Pamatojums
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Ir nepieciešams precizējums attiecībā uz kompetenci.

Grozījums Nr. 45
1. PANTA 6. PUNKTS

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

4. Ziņas un aktuālo notikumus, reliģiskas 
programmas un dokumentālās filmas nedr
īkst sponsorēt un tajos nedrīkst ietvert 
produktu izvietošanu. Audiovizuālo inform
ācijas nesēju pakalpojumu bērniem paredz
ētos raidījumos neietver produktu izvieto
šanu.

svītrots

Pamatojums

Jau ir iekļauts 41. grozījumā.

Grozījums Nr. 46
1. PANTA 6. PUNKTS

3.ha pants (jauns) (Direktīva 89/552/EEK)

3.ha pants



PA\620957LV.doc PE 374.499v01-00
34/33 PA\620957LV.doc

PE 374.499v01-00

LV

Pieejamība
1. Dalībvalstis pieņem atbilstīgus pas
ākumus, lai pakāpeniski nodrošinātu, ka to 
jurisdikcijā esošo audiovizuālo inform
ācijas nesēju pakalpojumi kļūtu pilnībā
pieejami invalīdiem.

2. Dalībvalstis ik pēc diviem gadiem 
iesniedz Komisijai valsts līmeņa ziņojumu 
par šā panta īstenošanu.

Šajā ziņojumā it īpaši tiek iekļauts 
statistisks ziņojums  par panākto progresu 
attiecībā uz  pieejamības īstenošanu 
1. punkta izpratnē, iemesli, kāpēc progress 
nav panākts un informācija par pie
ņemtajiem  pasākumiem, lai nodrošinātu 
pieejamību.

Pamatojums

Saskaņā ar 30. apsvērumu audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumu pieejamība ir noz
īmīgs faktors iekšējā tirgus darbībai. Invalīdi un/vai gados vecāki cilvēki, attiecībā uz kuriem 
pieejamībai arī ir būtiska nozīme, veido ievērojamu audiovizuālo pakalpojumu patērētāju da
ļu. Saskaņā ar Dzirdes pētījumu institūta izdarītajiem secinājumiem 81 miljonam Eiropas iedz
īvotāju ir dzirdes trūkumi; turklāt vairāk nekā 30 miljonu Eiropas iedzīvotāju ir akli vai 
redzes invalīdi. Pētījumi liecina, ka milzīgs  invalīdu un/vai  gados vecāku cilvēku skaits skat
ās televīziju. Tas liecina par tirgus esamību, kura pieprasījums jāapmierina. Nav šaubu, ka 
pienākums nodrošināt pieejamus audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumus stimulētu 
veselīgu pakalpojumu sniedzēju konkurenci un uzlabotu iekšējā tirgus darbību.

Grozījums Nr. 47
1. PANTA 9. PUNKTS

10. pants (Direktīva 89/552/EEK)
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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 nepārprotami nošķirts no 
redakcijai pakļautā satura. Neierobežojot 
jaunu reklāmas tehniku izmantošanu, telev
īzijas reklāma un televeikals tiek nošķirti no 
citām raidījumu programmas daļām ar 
optiskiem un/ vai akustiskiem, un/vai 
telpiskiem līdzekļiem.

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

Pamatojums

Noteikuma saglabāšana par to, ka nošķirtiem klipiem jāpaliek ka izņēmumam (izņemot 
sportu), mākslīgi ierobežotu raidorganizāciju spēju kopā ar skatītājiem izvērst elastīgus 
jaunus pārtraukumu modeļus. Nesen veikti pētījumi liecina par to, ka skatītāji patiešām dod 
priekšroku reklāmas klipam nevis veseliem reklāmu blokiem, jo klips mazāk traucē raidījuma 
skatīšanos nekā ilgstoši pārtraukumi.

Grozījums Nr. 48
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 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.  

Reliģisku raidījumu pārraidīšanas laikā nedr
īkst iestarpināt reklāmu vai televeikalu.”

Reliģisku raidījumu pārraidīšanas laikā nedr
īkst iestarpināt reklāmu vai televeikalu.”

Pamatojums

Ieviešot noteikumu par 35 minūtēm, nenovēršami rastos ieņēmumu zaudējumi tiem, kas izdara 
ieguldījumus šajos ne visai peļņu nesošos žanros. Tā kā ziņas un bērnu raidījumi vairumā gad
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ījumu neilgst vairāk par 30 minūtēm, reklāmraidījumus no šīm programmām varētu izslēgt.
Rezultātā samazinātos iniciatīva bērnu un ziņu raidījumu veidošanā, kā arī ieguldījumi to 
veidošanai, it īpaši attiecībā uz Eiropas raidījumiem. Tādējādi pašreizējā noteikuma saglabā
šana par 30 minūtēm ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu šā žanra raidījumu finansiālo dz
īvotspēju.

Grozījums Nr. 49
1. PANTA 13. PUNKTS

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

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

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
raidorganizācijas paziņojumiem saistībā ar tās 
programmām vai programmām, ko ir 
veidojis cits informācijas nesēju 
pakalpojumu sniedzējs, kurš pieder vienai 
un tai pašai uzņēmumu grupai, un pal
īgproduktiem, kas tieši cēlušies no šīm 
programmām, sponsoru paziņojumiem un 
produktu izvietošanas.”

Pamatojums

Nav iemesla, kādēļ būtu jāizslēdz šie pakalpojumu sniedzēji.

Grozījums Nr. 50
1. PANTA 14. PUNKTS

18.a pants (Direktīva 89/552/EEK)

Svītro 18.a pantu. Audiovizuālajiem saziņas logiem jābūt 
skaidri atpazīstamiem kā televeikala 
logiem, izmantojot optiskus un akustiskus l
īdzekļus un to kopējais ilgums nepārsniedz 
sešas stundas dienā.

Pamatojums
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Televeikaliem paredzēto logu  dienai paredzētā ierobežojuma pilnīga atcelšana, saskaņā ar 
Eiropas Komisijas priekšlikumu svītrojot 18.a pantu, varētu izraisīt vērā ņemamu risku un 
neveicina nekāda konkrēta direktīvas mērķa sasniegšanu. Gluži otrādi, šī pilnīgā atsvabinā
šana un neierobežota informācijas nesēju laika piešķiršana televeikalu logiem ļautu apšaub
āmiem tirgus dalībniekiem un nenopietniem tirgotājiem gūt priekšrocības šīs liberalizācijas 
rezultātā, tādējādi ietekmējot nozarē jau panāktos pozitīvos rezultātus, ko ir nodrošinājušas 
stingras pašregulēšanas programmas un noturīga visaugstāko standartu veicināšana. Kopum
ā šis pasākums varētu mazināt televeikalu nozares centienus Eiropā ieviest visaugstākos 
standartus patērētāju interesēs.

Grozījums Nr. 51
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 
raidījumiem, 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 
televīzijas apraidi, kura paredzēta tikai savas 
valsts teritorijai un kurus nevar tieši vai netie
ši uztvert vienā vai vairākās citās dalībvalst
īs”

Pamatojums
Formulējums ir neprecīzs un varētu radīt problēmas: ko nozīmē jēdziens „raidījums”? Kā var 
noteikt raidījumu ietekmi uz skatītāju auditorijas kvotām? Kā var noteikt, vai kāds raidījums 
ir paredzēts tikai valsts teritorijai?

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, jēdziens „raidījumi” jāaizstāj ar jēdzienu ”televīzijas 
raidījumi”, bet  norādījums uz  „raidorganizācijām, kas ievērojami neiespaido auditorijas da
ļu” jāsvītro.

Grozījums Nr. 52
1. PANTA 22. PUNKTS

26. pants (Direktīva 89/552/EEK)
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Ne vēlāk kā […] un pēc tam ik pēc diviem 
gadiem Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai ziņojumu par šīs groz
ītās direktīvas piemērošanu un, ja vajadzīgs, 
izstrādā turpmākus priekšlikumus, lai to 
pielāgotu pārmaiņām audiovizuālo inform
ācijas nesēju pakalpojumu jomā, jo īpaši, 
ņemot vērā jaunākos tehnoloģijas 
sasniegumus un konkurētspēju šajā jomā.”

Ne vēlāk kā [pēc pieciem gadiem pēc šīs 
direktīvas pieņemšanas] un pēc tam ik pēc 
diviem gadiem Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai ziņojumu par šīs grozīt
ās direktīvas piemērošanu, it īpaši attiecībā
uz pasākumu īstenošanu, kas ir noteikti 
3.f panta 1. punktā un jaunajā 3.h panta 
redakcijā, izstrādā turpmākus priekšlikumus, 
lai to pielāgotu pārmaiņām audiovizuālo 
informācijas nesēju pakalpojumu jomā, jo īpa
ši, ņemot vērā jaunākos tehnoloģijas 
sasniegumus un konkurētspēju šajā jomā un 
kultūras daudzveidības veicināšanu.”

Grozījums Nr. 53
3. PANTS

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu 
šīs direktīvas prasības vēlākais līdz […]. Dal
ībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto 
tiesību aktu noteikumu, kā arī minēto aktu un 
šīs direktīvas atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu 
šīs direktīvas prasības vēlākais kamēr nav 
pagājuši [divi gadi]. Dalībvalstis tūlīt dara 
zināmus Komisijai minēto tiesību aktu 
noteikumu, kā arī minēto aktu un šīs direkt
īvas atbilstības tabulu.

Pamatojums

Termiņš šīs direktīvas īstenošanai nav iekļauts Komisijas tekstā. Ir vēlama ātra īstenošana, 
lai nodrošinātu audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumu iekšējā tirgus darbošanos un 
vienlīdzīgus nosacījumus visiem šo pakalpojumu sniedzējiem. Direktīvas īstenošanas divu 
gadu laikā, dalībvalstīm jāziņo Komisijai par to veiktajiem īstenošanas pasākumiem attiecībā
uz konkrētiem šis direktīvas noteikumiem. Līdzīgi Komisija sniedz Padomei un Parlamentam 
ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu trīs  gadu laikā pēc tas īstenošanas (vai piecu gadu 
laikā pēc tas pieņemšanas).


