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LV Vienoti daudzveidībā LV 

27.9.2018 A8-0192/85 

Grozījums Nr.  85 

Jonathan Bullock 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0192/2017 

Sabine Verheyen, Petra Kammerevert 

Audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšana 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2010/13/ES 

1. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

aa) "video koplietošanas platformas 

pakalpojums" ir Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 56. un 57. pantā 

definēts pakalpojums, kas atbilst šādām 

prasībām: 

svītrots 

i) pakalpojums ir tādu raidījumu vai 

lietotāja veidotu video liela apjoma 

glabāšana, par kuriem video 

koplietošanas platformas pakalpojuma 

sniedzējs neatbild redakcionāli; 

 

ii) glabājamā satura organizāciju nosaka 

pakalpojuma sniedzējs, arī ar 

automātiskiem līdzekļiem vai algoritmiem, 

it īpaši, mitinot, izrādot, marķējot un 

sekvencējot; 

 

iii) pakalpojuma vai no tā atsaistāmas 

daļas galvenais mērķis ir raidījumu un 

lietotāja veidotu video pasniegšana plašai 

publikai, lai to informētu, izklaidētu vai 

izglītotu; 

 

iv) pakalpojumu dara pieejamu 

elektronisko sakaru tīklos Direktīvas 

2002/21/EK 2. panta a) punkta nozīmē."; 

 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

27.9.2018 A8-0192/86 

Grozījums Nr.  86 

Jonathan Bullock 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšana 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 15. punkts 

Direktīva 2010/13/ES 

13. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

15) 13. pantu aizstāj ar šādu: svītrots 

“13. pants  

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to piekritībā 

esošie audiovizuālo mediju 

pieprasījumpakalpojumu sniedzēji gādā, 

ka to katalogā Eiropas darbu ir vismaz 20 

%, un nodrošina šiem darbiem 

pamanāmību. 

 

2. Dalībvalstis var pieprasīt to piekritībā 

esošajiem audiovizuālo mediju 

pakalpojumu sniedzējiem finansiāli 

piedalīties Eiropas darbu radīšanā, arī ar 

tiešu ieguldījumu saturā un iemaksām 

valsts fondos. Dalībvalstis var pieprasīt 

šādas finansiālas iemaksas no 

audiovizuālo mediju pakalpojumu 

sniedzējiem, kuri vēršas pie auditorijas to 

teritorijā, būdami iedibināti citās 

dalībvalstīs. Šajā gadījumā finansiālo 

iemaksu pamatā ir tikai ieņēmumi 

dalībvalstīs, pie kuru auditorijas notiek 

vēršanās. Ja dalībvalsts, kurā 

pakalpojumu sniedzējs ir iedibināts, uzliek 

finansiālu iemaksu, tā ņem vērā 

finansiālās iemaksas, ko uzliek 

dalībvalstis, pie kuru auditorijas notiek 

vēršanās. Finansiālas iemaksas atbilst 

Savienības tiesībām, it īpaši valsts atbalsta 

noteikumiem. 
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3. Par 1. un 2. punkta īstenošanu 

dalībvalstis ziņo Komisijai ne vēlāk kā 

[datums – ne vēlāk kā trīs gadus pēc 

pieņemšanas], pēc tam — ik pēc diviem 

gadiem. 

 

4. Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto 

informāciju un neatkarīga pētījuma 

rezultātiem, Komisija ziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei par 1. un 2. 

punkta piemērošanu, ņemot vērā tirgus 

un tehnoloģiju attīstību, kā arī kultūras 

daudzveidības mērķi. 

 

5. Pakalpojumu sniedzējus ar zemu 

apgrozījumu vai šauru auditoriju un 

mazos uzņēmumus un mikrouzņēmumus 

dalībvalstis atbrīvo no 1. un 2. punktā 

noteiktajām prasībām. Dalībvalstis var šīs 

prasības nepiemērot arī tad, ja tās nebūtu 

realizējamas vai pamatotas audiovizuālo 

mediju pieprasījumpakalpojumu rakstura 

vai temata dēļ."; 

 

Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/87 

Grozījums Nr.  87 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšana 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2010/13/ES 

9. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -a) panta 1. punktā iekļauj šādu 

da) apakšpunktu: 

 “da) aizliedz visu veidu audiovizuālus 

komerciālos paziņojumus, kas ietver 

un/vai popularizē spēles, azartspēles un 

derību slēgšanu;”; 

Or. en 

Pamatojums 

Šā grozījuma nolūks ir grozīt spēkā esošā tiesību akta noteikumu, kas Komisijas priekšlikumā nebija 

minēts. 
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27.9.2018 A8-0192/88 

Grozījums Nr.  88 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšana 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns) 

Direktīva 2010/13/ES 

10. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 12a) direktīvas 10. pantā iekļauj šādu 

2.a punktu: 

 "2.a Audiovizuālo mediju pakalpojumus 

vai raidījumus nesponsorē uzņēmumi, 

kuru pamatdarbība ir spēles, azartspēles 

un derību slēgšana.”; 

Or. en 

Pamatojums 

Šā grozījuma nolūks ir grozīt spēkā esošā tiesību akta noteikumu, kas Komisijas priekšlikumā nebija 

minēts. 

 

 


