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ĪSS PAMATOJUMS 

Komisijas priekšlikuma mērķis ir sniegt patērētājiem iespēju paņemt līdzi savu tiešsaistes 

saturu, uz kuru viņiem ir likumīgas piekļuves tiesības savā dzīvesvietas dalībvalstī, ceļojot 

Eiropas Savienībā, uz “juridiskas fikcijas” pamata. Lai īstenotu pārnesamības prasību, ko 

ievieš ar šo priekšlikumu, pakalpojumu sniedzējiem nav jāiegādājas atsevišķa licence vai 

jāpārskata esošās licences, taču tiem jāveic tādas attiecīgas darbības kā reproducēšana, 

izziņošana sabiedrībai, darbu pieejamības nodrošināšana utt., pamatojoties uz attiecīgajām 

atļaujām, ko tie jau ir saņēmuši no tiesību subjektiem attiecībā uz abonenta dzīvesvietas 

valsti. Kā tāda pārnesamība šīs regulas nozīmē ir viena no neatņemamām patērētāju tiesībām.  

Tādēļ CULT komiteja uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai saistībā ar visā Savienībā sniegtajiem 

tiešsaistes satura pakalpojumiem un uz pārnesamības pamata tiktu nodrošināta Eiropas 

kultūru un valodu daudzveidības, kā arī Eiropas darbu aizsardzība un veicināšana. Tomēr 

atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir jāprecizē tas, ka pārnesamība nenozīmē pārrobežu 

pieejamību, kas nav šīs regulas priekšmets. Pārrobežu pārnesamība neapdraudēs un neatcels 

teritoriālo principu, jo šis princips un ekskluzīvo tiesību radītā vērtība ir svarīgi elementi 

radošajai un kultūras nozarei, lai tā saglabātu konkurētspēju un nodrošinātu finansējuma 

ilgtspēju, jo īpaši audiovizuālajā nozarē. Savienības tiesību aktos paredzētā augsta līmeņa 

aizsardzība autortiesībām un blakustiesībām ir stimuls satura jaunradei un pamats Eiropas 

kultūras daudzveidībai.  

Darbības joma 
  

Atzinuma sagatavotāja piekrīt Komisijas nostājai piemērot šo regulas projektu tiešsaistes 

satura pakalpojumiem, kas, pamatojoties uz līgumu, sniedz abonentiem piekļuvi 

pakalpojumiem, tostarp straumēšanai, lejupielādēšanai vai jebkurai citai metodei, kura ļauj 

izmantot šo saturu.  

Jāprecizē, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Komisijas sākotnējais priekšlikums būtu jāgroza 

nolūkā izslēgt iespēju, ka vienkārša pieteikšanās sistēmā vai obligātās maksas maksājums, 

piemēram, apraides abonentmaksa, tiek uzskatīta par līgumu šīs regulas izpratnē. 

Atzinuma sagatavotāja pilnībā atbalsta Komisijas pieeju attiecināt šo regulu uz tiešsaistes 

satura pakalpojumiem, kas tiek sniegti par samaksu, kā arī pakalpojumiem, kas tiek sniegti 

bez maksas, ja to sniedzēji verificē savu abonentu dzīvesvietas dalībvalsti. Gadījumā, ja 

bezmaksas pakalpojuma sniedzējs ir nolēmis piedāvāt pārnesamību, šim sniedzējam ir 

jāizveido sistēma, ar ko verificēt abonenta dzīvesvietas dalībvalsti atbilstīgi šīs regulas 

noteikumiem.  

  

Definīcijas 
  

„Dzīvesvietas dalībvalsts” 

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt precīzāku dzīvesvietas dalībvalsts 

definīciju, lai izvairītos no juridiskas neskaidrības un ļautu pakalpojumu sniedzējiem praksē 

īstenot šo regulu. ES tiesību aktos pastāvīgās dzīvesvietas jēdziens nav skaidri definēts. ES 

sekundārajos tiesību aktos un tiesu praksē pastāv atšķirīgas definīcijas. Saistībā ar šo 

atzinumu tā sagatavotāja ierosina lietot definīciju, kuru Tiesa izmantojusi lietā C-452/93-P 

Petro Magdalena Fernández pret Eiropas Kopienu Komisiju un kuru ES pašlaik izmanto 
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noteikumos, kas attiecas uz tās personālu. Šī definīcija skaidri parāda, kā noteikt 

privātpersonas dzīvesvietas dalībvalsti.  

  

„Uzturēšanās uz laiku” 

Attiecībā uz uzturēšanās uz laiku definīciju atzinuma sagatavotāja pilnībā atbalsta Komisijas 

pieeju neierobežot uzturēšanās laiku citā dalībvalstī, kas nav dzīvesvietas dalībvalsts, ar 

konkrētu skaitu dienu vai nedēļu, jo tas apdraudētu galveno regulas mērķi nodrošināt visiem 

patērētājiem iespēju ceļot ES ar savu likumīgi iegūto tiešsaistes saturu. Piemēram, Erasmus 

studentam vajadzētu būt iespējai izmantot savu likumīgi iegūto saturu ārvalstīs visu laiku, kad 

viņš tur uzturas. Tas pats attiecas uz patērētājiem, kas daudz ceļo darba darīšanās. Dienu 

skaita ierobežošana radītu šiem cilvēkiem sarežģījumus. Turklāt atzinuma sagatavotāja 

pilnībā atbalsta Komisijas pieeju neļaut veikt pastāvīgu atrašanās vietas noteikšanu. Lai 

ierobežotu uzturēšanās laiku ārvalstīs uz noteiktu dienu skaitu, būtu vajadzīga nepārtraukta IP 

adrešu izsekošana, un tas nebūtu pieļaujams. Turklāt, ja pastāvīgās dzīvesvietas jēdziens ir 

skaidri definēts un pārbaudes pasākumi ir iedarbīgi un samērīgi, nav iemesla ierobežot 

uzturēšanos ar konkrētu dienu skaitu, jo ļaunprātīgas izmantošanas risks nepārprotami ir 

ierobežots.  

  

Efektīva dzīvesvietas dalībvalsts verifikācija 
  

Lai nodrošinātu ātru un veiksmīgu šīs regulas īstenošanu, arī raugoties no operatīvā viedokļa, 

atzinuma sagatavotāja ierosina izveidot efektīvas dzīvesvietas pārbaudes, lai verificētu 

abonenta pastāvīgo dzīvesvietu brīdī, kad abonents vēlas izmantot pakalpojumu, un vēlāk 

regulāri, tomēr nevis pastāvīgi izsekojot IP adresi, bet veicot IP adrešu izlases pārbaudi, lai 

nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu.  

  

Lai nodrošinātu maksimālu juridisko noteiktību, atzinuma sagatavotāja ierosina aicināt 

Komisiju ar deleģētu aktu un sadarbībā ar rūpniecības nozari izstrādāt arvien papildināmu 

sarakstu ar dzīvesvietas verifikācijas veidiem, ko var izmantot, lai efektīvi verificētu abonenta 

pastāvīgo dzīvesvietu laikā, kad abonents vēlas izmantot pāri robežām pārnesamus 

pakalpojumus. Šajā sarakstā var iekļaut, piemēram, apstiprinātu digitālā dekodera 

uzstādīšanu, bankas kontu vietējā bankā, vietējo vēlēšanu sarakstu, nodokļu maksājumu 

apstiprinājumu utt. Komisija pēc apspriešanās ar pakalpojumu sniedzējiem un tiesību 

subjektiem var šo sarakstu grozīt. Lai regulāri verificētu abonenta pastāvīgo dzīvesvietu, 

varētu veikt IP adrešu izlases pārbaudi.  

  

Ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, atzinuma sagatavotāja ierosina, lai par abonenta 

dzīvesvietas dalībvalsts verifikāciju atbildīgi būtu pakalpojumu sniedzēji. Turklāt, lai 

stiprinātu tiesību subjektu pozīciju, tie var apturēt pakalpojumu sniedzējam licencētās tiesības, 

ja tas pēc pieprasījuma nevar uzskatāmi parādīt, ka veic dzīvesvietas verifikāciju saskaņā ar 

šo regulu.  

  

Piemērošanas diena 
  

Tiesību subjekti un pakalpojumu sniedzēji droši vien tomēr gribēs apspriest ar Eiropas 

Komisiju dzīvesvietas verifikācijas paraugpraksi un apmainīties ar šādu praksi. Šādas 

diskusijas varētu ilgt vairāk nekā sešus mēnešus. Atzinuma sagatavotāja tomēr vēlētos aicināt 

tiesību subjektus, pakalpojumu sniedzējus un Komisiju pēc iespējas ātrāk sastādīt sarakstu ar 
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efektīviem dzīvesvietas verifikācijas pasākumiem, lai regula varētu stāties spēkā ne vēlāk kā 

12 mēnešus pēc publicēšanas dienas. 

 

GROZĪJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ņemt vērā 

šādus grozījumus: 

 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Iekšējais tirgus aptver teritoriju bez 

iekšējām robežām, cita starpā paļaujoties 

uz pakalpojumu un personu brīvu 

pārvietošanos, tāpēc ir jānodrošina, lai 

patērētāji varētu izmantot tiešsaistes satura 

pakalpojumus, ar kuriem tiek piedāvāta 

piekļuve tādam saturam kā mūzika, filmas 

vai sporta pasākumi ne tikai dzīvesvietas 

dalībvalstī, bet arī uz laiku uzturoties citās 

Savienības dalībvalstīs. Tādēļ ir jālikvidē 

šķēršļi, kas ierobežo pārrobežu piekļuvi 

šādiem tiešsaistes satura pakalpojumiem 

un to izmantošanu. 

(1) Iekšējais tirgus aptver teritoriju bez 

iekšējām robežām, cita starpā paļaujoties 

uz pakalpojumu un personu brīvu 

pārvietošanos, tāpēc ir jānodrošina, lai 

patērētāji varētu izmantot tiešsaistes satura 

pakalpojumus, ar kuriem tiek piedāvāta 

legāla piekļuve tādam saturam kā mūzika, 

filmas vai sporta pasākumi ne tikai 

dzīvesvietas dalībvalstī, bet arī uz laiku 

uzturoties citās Savienības dalībvalstīs. 

Tādēļ ir jālikvidē šķēršļi, kas ierobežo 

pagaidu pārrobežu piekļuvi likumīgi 

iegūtiem tiešsaistes satura pakalpojumiem 

un to izmantošanu. 

 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Tehnoloģiju attīstība, kuras 

rezultātā palielinās pārnēsājamo ierīču, 

piemēram, planšetdatoru un viedtālruņu, 

skaits, arvien vairāk veicina tiešsaistes 

satura pakalpojumu izmantošanu, jo 

nodrošina piekļuvi tiem neatkarīgi no 

patērētāja atrašanās vietas. Strauji aug 

(2) Tehnoloģiju attīstība, kuras 

rezultātā palielinās pārnēsājamo ierīču, 

piemēram, planšetdatoru un viedtālruņu, 

skaits, arvien vairāk veicina tiešsaistes 

satura pakalpojumu izmantošanu, jo 

nodrošina piekļuvi tiem neatkarīgi no 

patērētāja atrašanās vietas. Aug patērētāju 
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patērētāju pieprasījums pēc piekļuves 

saturam un inovatīviem tiešsaistes 

pakalpojumiem ne tikai piederības 

dalībvalstī, bet arī tad, ja patērētāji uz laiku 

uzturas citā Savienības dalībvalstī. 

pieprasījums pēc piekļuves saturam un 

inovatīviem tiešsaistes pakalpojumiem ne 

tikai to dzīvesvietas dalībvalstī, bet arī tad, 

ja patērētāji uz laiku uzturas citā 

Savienības dalībvalstī. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2.a) Attiecībā uz Savienībā sniegtiem 

pārnesamiem tiešsaistes satura 

pakalpojumiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai 

tiktu garantēta Eiropas kultūras un 

valodu daudzveidības un Eiropas 

audiovizuālo darbu aizsardzība un 

popularizēšana. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

2.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2.b) Savienības tiesību aktos paredzētā 

augsta līmeņa aizsardzība autortiesībām 

un blakustiesībām ir stimuls satura 

jaunradei un pamats Eiropas kultūras 

daudzveidībai. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Patērētāji arvien biežāk slēdz 

līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem par 

tiešsaistes satura pakalpojumu sniegšanu. 

Taču patērētāji, kuri uz laiku uzturas citā 

Savienības dalībvalstī, bieži vien nevar 

(3) Patērētāji arvien biežāk slēdz 

līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem par 

tiešsaistes satura pakalpojumu sniegšanu. 

Taču patērētāji, kuri uz laiku uzturas citā 

Savienības dalībvalstī, bieži vien nevar 
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piekļūt tiešsaistes satura pakalpojumiem, 

attiecībā uz kuriem viņi ir ieguvuši 

izmantošanas tiesības piederības valstī, un 

tos izmantot. 

piekļūt tiešsaistes satura pakalpojumiem, 

attiecībā uz kuriem viņi ir likumīgi 

ieguvuši izmantošanas tiesības dzīvesvietas 

dalībvalstī, un tos izmantot. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Ir vairāki šķēršļi, kas traucē sniegt 

šos pakalpojumus patērētājiem, kuri uz 

laiku uzturas citā dalībvalstī. Noteikti 

tiešsaistes pakalpojumi ietver tādu saturu 

kā mūzika, spēles vai filmas, kas ir 

aizsargāts ar autortiesībām un/vai 

blakustiesībām saskaņā ar Savienības 

tiesību aktiem. Tiešsaistes satura 

pakalpojumu pārrobežu pārnesamības 

šķēršļus jo īpaši rada tas, ka ar 

autortiesībām un/vai blakustiesībām 

aizsargāta satura, piemēram, audiovizuālo 

darbu, pārraides bieži vien licencē katrā 

teritorijā atsevišķi, kā arī tas, ka tiešsaistes 

satura pakalpojumu sniedzēji var izvēlēties 

apkalpot tikai noteiktus tirgus. 

(4) Ir vairāki šķēršļi, kas traucē sniegt 

šos pakalpojumus patērētājiem, kuri uz 

laiku uzturas citā dalībvalstī. Noteikti 

tiešsaistes pakalpojumi ietver tādu saturu 

kā mūzika, spēles vai filmas, kas ir 

aizsargāts ar autortiesībām un/vai 

blakustiesībām saskaņā ar Savienības 

tiesību aktiem. Tiešsaistes satura 

pakalpojumu pārrobežu pārnesamības 

šķēršļus jo īpaši rada tas, ka ar 

autortiesībām un/vai blakustiesībām 

aizsargāta satura, piemēram, audiovizuālo 

darbu, pārraidīšana ne vienmēr tiek 

licencēta daudzteritoriāli vai to 

pārraidīšanas tiesības jau ir ekskluzīvi 

pārdotas vienā teritorijā, kā arī tas, ka 

tiešsaistes satura pakalpojumu sniedzēji var 

izvēlēties apkalpot tikai noteiktus tirgus. 

Šai praksei ir ļoti liela ietekme uz Eiropas 

kultūras satura finansēšanu un 

reaģēšanu uz Eiropas tirgu vajadzībām. 

Lai arī šādai praksei nevajadzētu likt 

šķēršļus patērētāju iespējām likumīgi 

piekļūt tiešsaistes satura pakalpojumiem 

un izmantot tos, kad viņi uz laiku uzturas 

citā dalībvalstī, teritoriālās licencēšanas 

sistēma aizvien vēl ir būtiski svarīga 

spēcīgas Eiropas kultūras daudzveidības 

turpmākai saglabāšanai. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Turklāt apvienotajās lietās C-

403/08 un C-429/08, Football Association 

Premier League un citi, EU:C:2011:631, 

Tiesa atzina, ka noteiktus ierobežojumus 

attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu nevar 

pamatot, ņemot vērā mērķi aizsargāt 

intelektuālā īpašuma tiesības. 

(11) Turklāt apvienotajās lietās C-

403/08 un C-429/08, Football Association 

Premier League un citi, EU:C:2011:631, 

Tiesa atzina, ka ierobežojumus attiecībā uz 

pakalpojumu sniegšanu, kas izpaužas kā 

aizliegums lietot ārvalstu dekoderierīces 

tiešraidē pārraidītu sporta spēļu un 

pasākumu kodētu satelītpārraižu 

atkodēšanai, nevar pamatot ar mērķi 

aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Tādēļ šīs regulas mērķis ir pielāgot 

tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu, ka 

tiesību licencēšana vairs nerada šķēršļus 
tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu 

pārnesamībai Savienībā un ir iespējams 

garantēt pārrobežu pārnesamību. 

(12) Tādēļ šīs regulas mērķis ir pielāgot 

tiesisko regulējumu nolūkā nodrošināt 

vienotu pieeju tiešsaistes satura 

pakalpojumu sniegšanai, izstrādājot 

stingri interpretējamu juridisko fikciju, lai 

patērētājiem, kas likumīgi iegādājušies 

saturu un uz laiku uzturas dalībvalstī, 

kura nav viņu dzīvesvietas dalībvalsts, 

būtu iespējama tiešsaistes satura 

pakalpojumu pārrobežu pārnesamība, 

un — attiecībā uz audiovizuālo nozari — 

neapdraudot vai neatceļot teritoriālo 

principu, jo pretējā gadījumā tiesību 

subjekti ciestu nesamērīgus zaudējumus 

un rastos būtiski audiovizuālā satura 

tirgus izkropļojumi. Šīs regulas mērķis 

nav mainīt — un tai arī nevajadzētu 

ietekmēt — esošo teritoriālās licencēšanas 

sistēmu, kas ir būtiski svarīga Eiropas 

audiovizuālo darbu finansēšanai, 

ražošanai un izplatīšanai. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12.a) Pārnesamība jebkurā gadījumā 

būtu jānošķir no pārrobežu pieejamības 

jēdziena, uz kuru neattiecas šīs regulas 

darbības joma. Likumīgi pieejamu un 

likumīgi iegūtu satura pakalpojumu 

pārnesamības uzlabošana varētu būt 

svarīgs solis ceļā uz nepamatotas 

ģeogrāfiskās bloķēšanas izbeigšanu. 

 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13)  Tādēļ šī regula būtu jāpiemēro 

tiešsaistes satura pakalpojumiem, kurus 

pakalpojumu sniedzējs pēc attiecīgo tiesību 

iegūšanas no tiesību subjektiem attiecīgajā 

teritorijā sniedz abonentiem, pamatojoties 

uz līgumu, jebkādā veidā iekļaujot 

straumēšanu, lejupielādi vai kādu citu 

metodi, kas ļauj izmantot šo saturu. Šīs 

regulas nolūkos reģistrāciju informācijas 

saņemšanai attiecībā uz saturu vai 

vienkāršu apstiprinājumu par HTML 

sīkdatņu pieņemšanu nevajadzētu uzskatīt 

par tiešsaistes satura pakalpojuma 

sniegšanas līgumu. 

(13) Tādēļ šī regula būtu jāpiemēro 

tiešsaistes satura pakalpojumiem, kurus 

pakalpojumu sniedzējs pēc attiecīgo tiesību 

iegūšanas no tiesību subjektiem attiecīgajā 

teritorijā sniedz abonentiem, pamatojoties 

uz līgumu, jebkādā veidā iekļaujot 

straumēšanu, lejupielādi vai kādu citu 

metodi, kas ļauj izmantot šo saturu. Šīs 

regulas nolūkos reģistrāciju informācijas 

saņemšanai attiecībā uz saturu, vienkāršu 

apstiprinājumu par HTML sīkdatņu 

pieņemšanu, vienkāršu pieteikšanās 

sistēmu, piemēram, tādu, kas izstrādāta 

galvenokārt programmu ieteikšanas vai 

individualizētiem reklāmas 

pakalpojumiem, obligātas maksas, 

piemēram, apraides abonentmaksas, 

maksājumu vai datu apmaiņu vai 

nosūtīšanu nevajadzētu uzskatīt par 

tiešsaistes satura pakalpojuma sniegšanas 

līgumu. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Regula būtu jāpiemēro tikai tiem 

tiešsaistes satura pakalpojumiem, kuriem 

abonenti var veiksmīgi piekļūt un kurus tie 

var izmantot savas pastāvīgās dzīvesvietas 

dalībvalstī neatkarīgi no konkrētas 

atrašanās vietas, jo nav pieņemami likt 

pakalpojumu sniedzējiem, kuri nepiedāvā 

pārnesamus pakalpojumus mītnes valstī, 

darīt to pāri robežām. 

(15) Regula būtu jāpiemēro tikai tiem 

tiešsaistes satura pakalpojumiem, kuriem 

abonenti var veiksmīgi piekļūt un kurus tie 

var izmantot savas pastāvīgās dzīvesvietas 

dalībvalstī neatkarīgi no konkrētas 

atrašanās vietas šajā dalībvalstī, jo nav 

pieņemami likt pakalpojumu sniedzējiem, 

kuri nepiedāvā pārnesamus pakalpojumus 

abonenta dzīvesvietas dalībvalstī, darīt to 

pāri robežām.  

 

 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Regulas darbības jomā ietilpst arī 

tiešsaistes satura pakalpojumi, kas sniegti 

bez maksas, ar noteikumu, ka to sniedzēji 

verificē savu abonentu dzīvesvietas 

dalībvalsti. Regulas darbības jomā nebūtu 

jāiekļauj tiešsaistes satura pakalpojumi, 

kurus piedāvā bez maksas un kuru 

sniedzēji neverificē savu abonentu 

dzīvesvietas dalībvalsti, jo to iekļaušana 

radītu lielas izmaiņas šo pakalpojumu 

sniegšanā un nesamērīgas izmaksas. 

Attiecībā uz abonenta dzīvesvietas 

dalībvalsts verifikāciju būtu jāpaļaujas uz 

informāciju, piemēram, par licences 

maksas veikšanu par citiem 

pakalpojumiem, kas sniegti dzīvesvietas 

dalībvalstī, par esošu līgumu par interneta 

vai tālruņa pieslēgumu, IP adresi vai 

citiem autentifikācijas līdzekļiem, ja šāda 

informācija ļauj pakalpojumu sniedzējam 

uzskatīt to par pamatotu norādi attiecībā 

uz abonenta dzīvesvietas dalībvalsti. 

(17) Regulas darbības jomā ietilpst arī 

tiešsaistes satura pakalpojumi, kas sniegti 

bez maksas, ja attiecīgajiem pakalpojumu 

sniedzējiem jau ir verifikācijas sistēma, 

kura verificē abonentu dzīvesvietas 

dalībvalsti tikpat droši, cik attiecībā uz 

pakalpojumiem, ko sniedz par maksu. 

Attiecībā uz tiešsaistes satura 

pakalpojumiem, kurus sniedz bez maksas 

un kuriem nav ieviesta verifikācijas 

sistēma, pakalpojumu pieejamības un 

izmantošanas iespējas nodrošināšanu 

abonentiem var brīvi izvēlēties atbilstoši 

šai regulai. Regulas darbības jomā nebūtu 

jāiekļauj tiešsaistes satura pakalpojumi, 

kurus sniedz bez maksas un kuriem nav 

ieviesta verifikācijas sistēma abonentu 

dzīvesvietas dalībvalsts tikpat drošai 

verificēšanai, cik attiecībā uz 

pakalpojumiem, ko sniedz par maksu, jo 

to obligāta iekļaušana radītu lielas 

izmaiņas šo pakalpojumu sniegšanā un 

nesamērīgas izmaksas. Tomēr, tā kā 

tiešsaistes satura pakalpojumi, kurus 

sniedz bez maksas, ir ļoti svarīgi tirgū, 
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jāsaglabā iespēja to abonentiem 

nodrošināt pārrobežu pārnesamību, ja ir 

iespējams abonentu dzīvesvietas 

dalībvalsti verificēt tikpat droši, cik 

attiecībā uz pakalpojumiem, ko sniedz par 

maksu. Ja tādu tiešsaistes satura 

pakalpojumu sniedzēji, kurus sniedz bez 

maksas, vēlas izmantot šo iespēju, būtu 

jānosaka tiem pienākums ievērot šīs 

regulas noteikumus tāpat, kā tādu 

tiešsaistes satura pakalpojumu 

sniedzējiem, kurus sniedz par maksu. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Lai nodrošinātu tiešsaistes satura 

pakalpojumu pārrobežu pārnesamību, ir 

jānosaka prasība tiešsaistes pakalpojumu 

sniedzējiem nodrošināt saviem abonentiem 

iespēju izmantot pakalpojumu dalībvalstī, 

kurā viņi uzturas uz laiku, garantējot 

viņiem piekļuvi tādam pašam saturam tādā 

pašā apmērā, ar tādu pašu ierīču skaitu, 

tikpat daudz lietotājiem un ar tādu pašu 

funkciju klāstu, kāds tiek piedāvāts 

dzīvesvietas dalībvalstī. Šī prasība ir 

obligāta, tādēļ puses nedrīkst to 

nepiemērot, piemērot tai atkāpes vai grozīt 

tās rezultātu. Jebkāda pakalpojumu 

sniedzēja rīcība, kas var neļaut abonentam 

piekļūt pakalpojumam vai izmantot to, uz 

laiku uzturoties kādā dalībvalstī, 

piemēram, ierobežojumi attiecībā uz 

pakalpojuma funkcijām vai tā sniegšanas 

kvalitāti, būtu uzskatāmi par tiešsaistes 

satura pakalpojumu pārrobežu 

pārnesamības nodrošināšanas pienākuma 

apiešanu un tādējādi būtu pretrunā ar šo 

regulu. 

(18) Lai nodrošinātu tiešsaistes satura 

pakalpojumu pārrobežu pārnesamību, ir 

jānosaka prasība tiešsaistes pakalpojumu 

sniedzējiem nodrošināt saviem abonentiem 

iespēju izmantot pakalpojumu dalībvalstī, 

kurā viņi uzturas uz laiku, garantējot 

viņiem piekļuvi tādam pašam saturam tādā 

pašā apmērā, ar tādu pašu ierīču skaitu, 

tikpat daudz lietotājiem un ar tādu pašu 

funkciju klāstu, kāds tiek piedāvāts 

dzīvesvietas dalībvalstī. Šī prasība ir 

obligāta, tādēļ puses nedrīkst to 

nepiemērot, piemērot tai atkāpes vai grozīt 

tās rezultātu. Jebkāda pakalpojumu 

sniedzēja rīcība, kas var neļaut abonentam 

piekļūt pakalpojumam vai izmantot to, uz 

laiku uzturoties kādā dalībvalstī un 

nepārkāptu šo regulu, piemēram, 

ierobežojumi attiecībā uz pakalpojuma 

funkcijām vai tā sniegšanas kvalitāti, būtu 

uzskatāmi par tiešsaistes satura 

pakalpojumu pārrobežu pārnesamības 

nodrošināšanas pienākuma apiešanu un 

tādējādi būtu pretrunā ar šo regulu. 
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Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

18.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18.a) Ļoti ierobežotos gadījumos, kad, 

lai nodrošinātu abonentam pieeju, 

tiešsaistes pakalpojuma sniedzējam būtu 

jāuzņemas atsevišķas līgumsaistības ar 

trešo pusi, kas ir ierīces ražotāja vai 

platformas operatore, ir pieļaujama 

atkāpe no pārrobežu pārnesamības 

piedāvāšanas pienākuma attiecībā uz 

konkrētām nepārnēsājām ierīcēm, jo tas 

būtu tehnoloģiski nereālistiski vai 

juridiski sarežģīti. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Lai tiešsaistes satura pakalpojumu 

sniedzēji varētu izpildīt pienākumu 

nodrošināt savu pakalpojumu pārrobežu 

pārnesamību, neiegūstot attiecīgās tiesības 

citā dalībvalstī, ir jānosaka, ka tiem 

pakalpojumu sniedzējiem, kuri likumīgi 

sniedz pārnesamus tiešsaistes satura 

pakalpojumus abonentu dzīvesvietas 

dalībvalstī, vienmēr ir tiesības sniegt šādus 

pakalpojumus abonentiem arī tad, kad viņi 

uz laiku uzturas citā dalībvalstī. Tas būtu 

jāpanāk, nosakot, ka ir uzskatāms, ka šāda 

tiešsaistes satura pakalpojuma sniegšana, 

izmantošana un piekļuve tam notiek 

abonenta dzīvesvietas dalībvalstī. 

(20) Lai tiešsaistes satura pakalpojumu 

sniedzēji varētu izpildīt pienākumu 

nodrošināt savu pakalpojumu pārrobežu 

pārnesamību, nepārkāpjot teritoriālo 

ekskluzivitāti, ir jānosaka, ka tiem 

pakalpojumu sniedzējiem, kuri likumīgi 

sniedz pārnesamus tiešsaistes satura 

pakalpojumus abonentu dzīvesvietas 

dalībvalstī, vienmēr ir tiesības sniegt šādus 

pakalpojumus abonentiem arī tad, kad viņi 

uz laiku uzturas citā dalībvalstī. Tas būtu 

jāpanāk, nosakot, ka ir uzskatāms, ka šāda 

tiešsaistes satura pakalpojuma sniegšana, 

izmantošana un piekļuve tam notiek 

abonenta dzīvesvietas dalībvalstī. Šai 

juridiskajai fikcijai nevajadzētu liegt 

pakalpojuma sniedzējam saviem 

abonentiem, kas uz laiku uzturas citā 

dalībvalstī, piedāvāt tiešsaistes saturu, ko 

pakalpojuma sniedzējs likumīgi sniedz 

šajā dalībvalstī. Turklāt to nevajadzētu 

interpretēt tā, it kā tā liegtu pakalpojuma 
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sniedzējam piedāvāt savus pakalpojumus 

abonentam, kas patstāvīgi uzturas citā 

dalībvalstī, ja vien ir iegūtas vajadzīgās 

licences saskaņā ar Direktīvu 2001/29/EK 

un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2014/26/ES1a un tiesību subjekti 

ir atļāvuši izmantot attiecīgo saturu.  

 ______________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/26/ES par autortiesību un 

blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un 

muzikālo darbu tiesību izmantošanai 

tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu 

iekšējā tirgū (OV L 84, 20.3.2014., 

72. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Attiecībā uz autortiesībām un 

blakustiesībām tas nozīmē, ka attiecīgas 

darbu un citu aizsargātu tiesību objektu 

reprodukcijas, izziņošanas sabiedrībai un 

publiskošanas darbības, kā arī iegūšanas 

vai atkārtotas izmantošanas darbības 

attiecībā uz datubāzēm, kas ir aizsargātas 

ar sui generis tiesībām, kas tiek veiktas, 

kad pakalpojums tiek sniegts abonentiem, 

kad viņi uz laiku uzturas dalībvalstī, kas 

nav viņu dzīvesvietas dalībvalsts, būtu 

uzskatāmas par veiktām abonentu 

dzīvesvietas dalībvalstī. Tādējādi būtu 

uzskatāms, ka pakalpojumu sniedzēji šīs 

darbības veic, pamatojoties uz attiecīgām 

atļaujām no tiesību subjektiem konkrētā 

abonentu dzīvesvietas dalībvalstī. Vienmēr, 

kad pakalpojumu sniedzēji veic 

izziņošanas sabiedrībai vai reproducēšanas 

darbības abonenta dalībvalstī, pamatojoties 

uz atļauju no attiecīgajiem tiesību 

subjektiem, abonentam, kurš uz laiku 

uzturas dalībvalstī, kas nav viņa 

(21) Attiecībā uz autortiesībām un 

blakustiesībām tas nozīmē, ka attiecīgas 

darbu un citu aizsargātu tiesību objektu 

reprodukcijas, izziņošanas sabiedrībai un 

publiskošanas darbības, kā arī iegūšanas 

vai atkārtotas izmantošanas darbības 

attiecībā uz datubāzēm, kas ir aizsargātas 

ar sui generis tiesībām, kas tiek veiktas, 

kad pakalpojums tiek sniegts abonentiem, 

kad viņi uz laiku uzturas dalībvalstī, kas 

nav viņu dzīvesvietas dalībvalsts, būtu 

uzskatāmas par veiktām abonentu 

dzīvesvietas dalībvalstī. Tādējādi būtu 

uzskatāms, ka pakalpojumu sniedzēji šīs 

darbības veic, pamatojoties uz attiecīgām 

atļaujām no tiesību subjektiem konkrētā 

abonentu dzīvesvietas dalībvalstī. Vienmēr, 

kad pakalpojumu sniedzēji veic 

izziņošanas sabiedrībai vai reproducēšanas 

darbības abonenta dalībvalstī, pamatojoties 

uz atļauju no attiecīgajiem tiesību 

subjektiem, abonentam, kurš uz laiku 

uzturas dalībvalstī, kas nav viņa 
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dzīvesvietas dalībvalsts, ir jāspēj piekļūt 

pakalpojumam un izmantot to, un 

nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas 

reproducēšanas darbības, piemēram, 

lejupielādi, kuras viņš būtu tiesīgs veikt 

savas dzīvesvietas dalībvalstī. 

Pakalpojumu sniedzēja tiešsaistes satura 

pakalpojuma sniegšana abonentam, kurš uz 

laiku uzturas dalībvalstī, kas nav viņa 

dzīvesvietas dalībvalsts, un tas, ka 

abonents izmanto pakalpojumu saskaņā ar 

šo regulu, nav uzskatāms par autortiesību 

vai citu pakalpojuma satura izmantošanai 

piemērojamu tiesību pārkāpumu. 

dzīvesvietas dalībvalsts, ir jāspēj piekļūt 

pakalpojumam un izmantot to, un 

nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas 

reproducēšanas darbības, piemēram, 

lejupielādi, kuras viņš būtu tiesīgs veikt 

savas dzīvesvietas dalībvalstī. Ja ir efektīvi 

verificēta abonenta dzīvesvietas 

dalībvalsts atbilstoši šai regulai, 

pakalpojumu sniedzēja tiešsaistes satura 

pakalpojuma sniegšana abonentam, kurš uz 

laiku uzturas dalībvalstī, kas nav viņa 

dzīvesvietas dalībvalsts, un tas, ka 

abonents izmanto pakalpojumu saskaņā ar 

šo regulu, nav uzskatāms par autortiesību 

vai citu pakalpojuma satura izmantošanai 

piemērojamu tiesību pārkāpumu. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

21.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21.a) Lai sargātu kultūras un valodu 

daudzveidību, radošā satura ražošanu, 

tirdzniecību un izplatīšanu Savienībā, it 

īpaši attiecībā uz audiovizuālo nozari un 

autoru un darbu radītāju tiesībām, kas 

aizsargātas ar autortiesībām, šai regulai 

būtu jāattiecas tikai uz likumīgi iegūta 

satura pārrobežu pārnesamību un nekādā 

gadījumā nevajadzētu attiekties uz 

pārrobežu pieejamību tiešsaistes satura 

pakalpojumiem dalībvalstīs, kurās 

tiešsaistes satura pakalpojuma sniedzējam 

nav darbu radītāju un tiesību subjektu 

atļauja izmantot attiecīgo saturu. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

21.b apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21.b) Pakalpojumu sniedzējiem un ar 

tiešsaistes satura pakalpojumu sniegšanu 

saistīto tiesību turētājiem būtu jāliedz no 

šīs regulas piemērošanas izvairīties, 

izvēloties trešās valsts tiesību aktus kā 

tiesību aktus, kas piemērojami līgumiem, 

kuri noslēgti to starpā, vai līgumiem starp 

pakalpojumu sniedzējiem un abonentiem. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

22.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (22.a) Ja abonents nesniedz minēto 

informāciju un līdz ar to pakalpojuma 

sniedzējs nevar verificēt dzīvesvietas 

dalībvalsti, kā paredzēts šajā regulā, 

pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar šo 

regulu nebūtu jānodrošina tiešsaistes 

satura pakalpojuma pārrobežu 

pārnesamība šādam abonentam. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu 

rūpēties par to, lai viņu abonenti būtu 

pienācīgi informēti par nosacījumiem 

saistībā ar piekļuvi tiešsaistes saturam 

dalībvalstīs, kas nav abonentu dzīvesvietas 

dalībvalsts. Tiesību subjektiem regula 

paredz tiesības pieprasīt pakalpojuma 

sniedzējam izmantot iedarbīgus līdzekļus, 

lai pārbaudītu, vai pakalpojums tiek 

sniegts saskaņā ar šo regulu. Taču ir 

jānodrošina, ka pieprasītie līdzekļi ir 

pieņemami un ietver tikai nepieciešamo šā 

(23) Pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu 

rūpēties par to, lai viņu abonenti būtu 

pienācīgi informēti par nosacījumiem 

saistībā ar piekļuvi tiešsaistes saturam 

dalībvalstīs, kas nav abonentu dzīvesvietas 

dalībvalsts. Regula uzliek pienākumu 

pakalpojuma sniedzējam izmantot 

iedarbīgus līdzekļus, lai verificētu, vai 

tiešsaistes satura pakalpojums tiek sniegts 

saskaņā ar šo regulu. Šajā regulā 

paredzētā verifikācijas līdzekļu saraksta 

mērķis ir nodrošināt juridisko noteiktību 
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mērķa sasniegšanai. Nepieciešamo 

tehnisko un organizatorisko pasākumu 

piemēri varētu būt IP adreses 

analizēšana, nevis nepārtraukta atrašanās 

vietas kontrole, pārredzama informācija 

personām par izmantotajām metodēm 

verifikācijas veikšanai un tās mērķi, kā 

arī pienācīgi drošības pasākumi. Tā kā 

verifikācijas nolūkos svarīga ir nevis 

atrašanās vieta, bet tas, kurā dalībvalstī 

abonents piekļūst pakalpojumam, tās 

veikšanai nebūtu jāievāc un jāapstrādā 

precīza atrašanās vietas informācija. 

Tāpat abonenta identifikācija nebūtu 

nepieciešama tad, ja sniegtā pakalpojuma 

nodrošināšanai pietiktu ar abonenta 

autentificēšanu. 

par to, kādi verifikācijas līdzekļi 

pakalpojumu sniedzējiem jāizmanto, tajā 

pašā laikā paredzot pietiekamus un 

elastīgus līdzekļus, ar ko pakalpojumu 

sniedzēji var autentificēt un verificēt 

abonentu piekļuvi un dzīvesvietas 

dalībvalsti. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

23.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums. 

 (23.a) Tiesību subjekti var liegt 

pakalpojuma sniedzējam ar licenci 

piešķirtās tiesības, ja šis sniedzējs nevar 

pēc pieprasījuma pierādīt, ka viņš pilda 

pienākumu efektīvi verificēt abonenta 

pastāvīgo dzīvesvietu atbilstīgi šīs regulas 

prasībām. Taču ir jānodrošina, ka 

pieprasītie autentifikācijas un 

verifikācijas līdzekļi ir iedarbīgi, pielāgoti 

attiecīgā tiešsaistes satura pakalpojuma 

būtībai, bet tajā pašā laikā arī samērīgi un 

ietver tikai šā mērķa sasniegšanai 

nepieciešamo. Ikvienā gadījumā būtu 

jāņem vērā konkrēts verifikācijas līdzeklis 

attiecīgajā dalībvalstī un konkrētā 

tiešsaistes satura pakalpojuma veids. Lai 

nodrošinātu juridisko noteiktību, 

pakalpojumu sniedzējiem būtu jāizmanto 

vismaz divi šajā regulā paredzēti 

verifikācijas līdzekļi, par ko jāvienojas 

tiesību subjektiem un pakalpojumu 

sniedzējiem. Nepieciešamo tehnisko un 

organizatorisko pasākumu piemēri varētu 
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būt IP adreses analizēšana, nevis 

nepārtraukta atrašanās vietas kontrole, 

pārredzamas informācijas sniegšana 

personām par verifikācijas veikšanai 

izmantotajām metodēm un tās mērķi, kā 

arī pienācīgi drošības pasākumi. Tā kā 

verifikācijas nolūkos svarīga ir nevis 

konkrētā atrašanās vieta, bet tas, vai 

persona pakalpojumam piekļūst savā 

dzīvesvietas dalībvalstī vai ne, tās 

veikšanai nebūtu jāievāc un jāapstrādā 

precīza atrašanās vietas informācija, kas 

būtu sīkāka par dzīvesvietas dalībvalsts 

verifikācijai nepieciešamo. Tāpat 

abonenta identifikācija nebūtu 

nepieciešama tad, ja sniegtā pakalpojuma 

nodrošināšanai pietiktu ar abonenta 

autentificēšanu. 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

23.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (23.b) Lai būtu iespējama tiešsaistes 

satura pakalpojumu pārrobežu 

pārnesamība, Komisijai būtu jādeleģē 

pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā 

ar Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 290. pantu nolūkā grozīt sarakstu 

ar līdzekļiem, kā verificēt abonenta 

dzīvesvietas dalībvalsti, kas sagatavots un 

sastādīts, apspriežaties ar nozares 

pārstāvjiem, tostarp mazajiem tiesību 

subjektiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 

veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 

atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 

līmenī, saskaņā ar principiem, kas 

noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 

nolīgumā par labāku likumdošanas 

procesu. Precīzāk, lai deleģēto aktu 

sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, 

Eiropas Parlaments un Padome visus 

dokumentus saņem tajā pašā laikā, kad 

tos saņem dalībvalstu eksperti, un minēto 

iestāžu ekspertiem ir regulāra piekļuve 
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Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 

kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Šajā regulā ir ievērotas 

pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā. Attiecīgi šī 

regula ir jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā 

ar šīm tiesībām un principiem, jo īpaši 

tiesībām attiecībā uz privāto un ģimenes 

dzīvi, tiesībām uz personas datu 

aizsardzību, vārda brīvību un 

darījumdarbības brīvību. Jebkādā veidā 

apstrādājot personas datus saskaņā ar šo 

regulu, ir jāievēro pamattiesības, tostarp 

tiesības attiecībā uz privāto un ģimenes 

dzīvi un tiesības uz personas datu 

aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu, un 

Direktīva 95/46/EK27 un 2002/58/EK28. Jo 

īpaši pakalpojumu sniedzējiem ir 

jānodrošina, ka jebkādai personas datu 

apstrādei saskaņā ar šo regulu ir jābūt 

nepieciešamai un atbilstošai, lai sasniegtu 

attiecīgo mērķi. 

(24) Šajā regulā ir ievērotas 

pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā. Attiecīgi šī 

regula ir jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā 

ar šīm tiesībām un principiem, jo īpaši 

tiesībām attiecībā uz privāto un ģimenes 

dzīvi, tiesībām uz personas datu 

aizsardzību, tiesībām uz īpašumu, tostarp 

intelektuālā īpašuma tiesībām, vārda 

brīvību un darījumdarbības brīvību. 

Jebkādā veidā apstrādājot personas datus 

saskaņā ar šo regulu, ir jāievēro 

pamattiesības, tostarp tiesības attiecībā uz 

privāto un ģimenes dzīvi un tiesības uz 

personas datu aizsardzību saskaņā ar 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. 

un 8. pantu, un Direktīva 95/46/EK27 un 

2002/58/EK28. Jo īpaši pakalpojumu 

sniedzējiem ir jānodrošina, ka jebkādai 

personas datu apstrādei saskaņā ar šo 

regulu ir jābūt nepieciešamai un atbilstošai, 

lai sasniegtu attiecīgo mērķi. 

__________________ __________________ 

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. 

gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par 

personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, OV 

L 281, 23.11.1995., 31–50. lpp. 

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. 

gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par 

personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, OV 

L 281, 23.11.1995., 31–50. lpp. 

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. 

gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par 

personas datu apstrādi un privātās dzīves 

aizsardzību elektronisko komunikāciju 

nozarē (Direktīva par privāto dzīvi un 

elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 

31.7.2002., 37. lpp.), kas grozīta ar 

Direktīvu 2006/24/EK un 2009/136/EK, 

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. 

gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par 

personas datu apstrādi un privātās dzīves 

aizsardzību elektronisko komunikāciju 

nozarē (Direktīva par privāto dzīvi un 

elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 

31.7.2002., 37. lpp.), kas grozīta ar 

Direktīvu 2006/24/EK un 2009/136/EK, 
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dēvēta par „e-privātuma direktīvu”. dēvēta par „e-privātuma direktīvu”. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

24.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (24.a) Šai regulai būtu jāievēro 

pienākumi, kas Savienībai izriet no 

starptautiskajiem līgumiem autortiesību 

un blakustiesību aizsardzības jomā, 

tostarp Bernes Konvencijas par literatūras 

un mākslas darbu aizsardzību, 

Vispasaules intelektuālā īpašuma 

organizācijas (WIPO) līguma par 

autortiesībām un WIPO līguma par 

izpildījumu un fonogrammām. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Līdz ar to regula būs piemērojama 

atsevišķiem līgumiem un tiesībām, kas 

iegūtas pirms tās piemērošanas sākuma 

datuma, tālab ir lietderīgi nodrošināt 

saprātīgu periodu no šīs regulas spēkā 

stāšanās datuma līdz tās piemērošanas 

sākuma datumam, kurā tiesību subjekti un 

pakalpojumu sniedzēji varētu veikt 

nepieciešamos pasākumus, lai pielāgotos 

jaunajai situācijai, un kurā pakalpojumu 

sniedzēji varētu grozīt savu pakalpojumu 

izmantošanas noteikumus. 

(27) Līdz ar to regula būs piemērojama 

atsevišķiem līgumiem un tiesībām, kas 

iegūtas pirms tās piemērošanas sākuma 

datuma, tālab ir lietderīgi nodrošināt 

saprātīgu periodu no šīs regulas spēkā 

stāšanās datuma līdz tās piemērošanas 

sākuma datumam, kurā tiesību subjekti un 

pakalpojumu sniedzēji varētu veikt 

nepieciešamos pasākumus, lai pielāgotos 

jaunajai situācijai, un kurā pakalpojumu 

sniedzēji varētu grozīt savu pakalpojumu 

izmantošanas noteikumus. Izmaiņas tādu 

tiešsaistes satura pakalpojumu 

izmantošanas noteikumos, kurus piedāvā 

kompleksi, kombinējot elektronisko 

sakaru pakalpojumu un tiešsaistes satura 

pakalpojumu, kas ir veiktas vienīgi, lai 

izpildītu šajā regulā noteiktās prasības, 

nerada abonentiem nekādas tiesības 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar 
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kuriem transponē tiesisko regulējumu 

attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem 

un pakalpojumiem, lauzt līgumus par 

šādu elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniegšanu. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Lai sasniegtu mērķi nodrošināt 

tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu 

pārnesamību Savienībā, ir lietderīgi 

pieņemt regulu, kas ir tieši piemērojama 

visās dalībvalstīs. Tas ir svarīgi, lai 

garantētu vienotu pārrobežu pārnesamības 

noteikumu piemērošanu visās dalībvalstīs 

un to stāšanos spēkā vienā laikā attiecībā 

uz visiem tiešsaistes satura pakalpojumiem. 

Tikai ar regulu var nodrošināt tādu 

juridiskās noteiktības līmeni, kas ir 

nepieciešams, lai ļautu patērētājiem pilnībā 

gūt labumu no pārrobežu pārnesamības 

visā Savienībā. 

(28) Lai sasniegtu mērķi nodrošināt 

tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu 

pārnesamību Savienībā, ir lietderīgi 

pieņemt regulu, kas ir tieši piemērojama 

visās dalībvalstīs. Tas ir svarīgi, lai 

garantētu vienotu pārrobežu pārnesamības 

noteikumu piemērošanu visās dalībvalstīs 

un to stāšanos spēkā vienā laikā attiecībā 

uz visiem tiešsaistes satura pakalpojumiem. 

Tikai ar regulu var nodrošināt tādu 

juridiskās noteiktības līmeni, kas ir 

nepieciešams, lai ļautu patērētājiem pilnībā 

gūt labumu no pārrobežu pārnesamības 

visā Savienībā; šāda tiesību akta izvēle 

atbilst pārrobežu pārnesamības 

noteikumu īpašajiem mērķiem un to 

pamatā esošajiem unikālajam apstākļiem, 

tāpēc to noteikti nevajadzētu uzskatīt par 

precedentu nekādiem turpmākiem 

Savienības tiesību aktiem autortiesību 

jomā. 

 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ar šo regulu tiek ieviesta vienota pieeja 

tam, lai nodrošinātu, ka tiešsaistes satura 

pakalpojumu abonenti Savienībā, uz laiku 

uzturoties citā dalībvalstī, var piekļūt šiem 

Ar šo regulu tiek ieviesta vienota pieeja, kā 

nodrošināt, ka dzīvesvietas dalībvalstī 

likumīgi iegūtu tiešsaistes satura 

pakalpojumu abonenti, uz laiku uzturoties 
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pakalpojumiem un izmantot tos. dalībvalstī, kura nav viņu dzīvesvietas 

dalībvalsts, var piekļūt šiem 

pakalpojumiem un izmantot tos, ievērojot 

satura, kam tie piekļūst un ko tie izmanto, 

visas attiecīgās autortiesības un 

blakustiesības un ar nosacījumu, ka 

tiešsaistes satura pakalpojuma sniedzējs ir 

verificējis abonenta dzīvesvietas 

dalībvalsti saskaņā ar 3.b pantu. 

 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

2. pants – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) „dzīvesvietas dalībvalsts” ir dalībvalsts, 

kurā abonents pastāvīgi uzturas; 

(c) „dzīvesvietas dalībvalsts” ir dalībvalsts, 

kurā abonents pastāvīgi uzturas, un tiek 

definēta kā vieta, kur personai ir pastāvīgs 

interešu centru, kam tā iecerējusi piešķirt 

stabilu raksturu, vieta, kur persona 

parasti atgriežas un ar kuru personai ir 

ilgstoša saikne, kā noteikts, izmantojot 

verifikācijas līdzekļus atbilstoši šai 

regulai; 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

2. pants – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) „uzturēšanās uz laiku” ir abonenta 

uzturēšanās dalībvalstī, kas nav šīs 

personas dzīvesvietas dalībvalsts; 

(d) „uzturēšanās uz laiku” ir abonenta 

pārejoša uzturēšanās dalībvalstī, kas nav 

šīs personas dzīvesvietas dalībvalsts, ja 

vien abonents uz to nepārceļ savu interešu 

centru; 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

2. pants – e apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) „tiešsaistes satura pakalpojums” ir 

pakalpojums saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 56. un 57. 

pantu, ko pakalpojumu sniedzējs likumīgi 

sniedz tiešsaistē abonentam viņa 

dzīvesvietas dalībvalstī, pamatojoties uz 

pārnesamību, un kas ir audiovizuālo 

mediju pakalpojums Direktīvas 

2010/13/ES izpratnē vai pakalpojums, kura 

galvenā funkcija ir nodrošināt piekļuvi 

darbiem, citiem aizsargātiem tiesību 

objektiem vai raidorganizāciju pārraidēm 

un to izmantošanu pastāvīgi vai pēc 

pieprasījuma, kas ir sniegts abonentam 

saskaņā ar paredzētajiem noteikumiem, 

(e) „tiešsaistes satura pakalpojums” ir 

pakalpojums saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 56. un 57. 

pantu, ko pakalpojumu sniedzējs likumīgi 

sniedz tiešsaistē dzīvesvietas dalībvalstī, 

pamatojoties uz pārnesamību, un kas ir 

audiovizuālo mediju pakalpojums 

Direktīvas 2010/13/ES izpratnē vai 

pakalpojums, kura galvenā funkcija ir 

nodrošināt likumīgu piekļuvi darbiem un 

citiem aizsargātiem tiesību objektiem vai 

raidorganizāciju pārraidēm un to 

izmantošanu pastāvīgi vai pēc 

pieprasījuma. 

(1) par samaksu; vai  

(2) bez maksas, ja pakalpojuma 

sniedzējs ir verificējis abonenta 

dzīvesvietas dalībvalsti; 

 

 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1.a) Šā panta 1. punktā noteikto 

pienākumu neattiecina uz tāda tiešsaistes 

satura pārrobežu pieejamību, par ko 

pakalpojuma sniedzējs nav ieguvis 

lietošanas atļauju no tiesību subjekta. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Tiešsaistes satura pakalpojuma 

sniedzējs informē abonentu par tā 

(3) Tiešsaistes satura pakalpojuma 

sniedzējs — ja uz pakalpojumu 
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tiešsaistes satura pakalpojuma sniegšanas 

kvalitāti, ko nodrošina saskaņā ar šā panta 

1. punktu. 

sniedzējam pieejamo datu pamata 

iespējams — jau iepriekš informē 

abonentu par tā tiešsaistes satura 

pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, ko 

nodrošina saskaņā ar šā panta 1. punktu. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

3.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a pants 

 Brīvprātīga nodrošināšana 

 Tāda tiešsaistes satura pakalpojuma 

sniedzējs, ko sniedz bez maksas un kam 

nav ieviesta verifikācijas sistēma, kura 

verificētu abonenta dzīvesvietas dalībvalsti 

tikpat droši, cik attiecībā uz 

pakalpojumiem, ko sniedz par maksu, var 

izvēlēties nodrošināt abonentam, kas uz 

laiku uzturas dalībvalstī, iespēju piekļūt 

attiecīgajam tiešsaistes satura 

pakalpojumam un izmantot to, ja: 

 (a) tas verificē savu abonentu 

dzīvesvietas dalībvalsti saskaņā ar šo 

regulu; 

 (b) saprātīgā termiņā pirms šādas 

piekļuves un izmantošanas iespējas 

nodrošināšanas tas informē attiecīgos 

autortiesību un blakustiesību subjektus 

vai jebkādu citu ar tiešsaistes satura 

pakalpojuma saturu saistītu tiesību 

subjektus, kā arī savus abonentus; un 

 (c) no brīža, kad tas saviem 

abonentiem nodrošina pārrobežu 

pārnesamības iespēju, tas piemēro šīs 

regulas noteikumus. 

 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 
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3.b pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.b pants 

 Pienākums verificēt dzīvesvietas 

dalībvalsti 

 1. Tiešsaistes satura pakalpojuma 

sniedzējs, kas abonentam, kurš uz laiku 

uzturas citā dalībvalstī, nodrošina iespēju 

piekļūt tiešsaistes satura pakalpojumam 

un to izmantot, efektīvi verificē abonenta 

dzīvesvietas dalībvalsti. 

 2. Lai pildītu 1. punktā noteikto 

pienākumu, pakalpojuma sniedzējs 

izmanto vismaz divu turpmāk norādīto 

verifikācijas līdzekļu kombināciju: 

 (a) personas apliecība vai jebkurš cits 

derīgs dokuments, kas apliecina abonenta 

dzīvesvietas dalībvalsti, tostarp 

elektroniskās identifikācijas līdzekļi; 

 (b) rēķina adrese vai abonenta pasta 

adrese; 

 (c) maksājuma informācija, 

piemēram, abonenta bankas konts vai 

vietējā kredītkarte vai debetkarte; 

 (d) dekodera vai līdzīgas ierīces, kuru 

izmanto pakalpojumu sniegšanai 

abonentam, uzstādīšanas vieta; 

 (e) fakts, ka abonentam dalībvalstī ir 

līgums par interneta vai telefona 

pieslēgumu vai līdzvērtīgs līgums; 

 (f) fakts, ka abonents maksā licences 

maksu par citiem attiecīgajā dalībvalstī 

sniegtiem pakalpojumiem, piemēram, 

sabiedriskās apraides pakalpojumiem; 

 (g) interneta protokola (IP) adreses 

analizēšana nolūkā identificēt dalībvalsti, 

kurā abonents piekļūst tiešsaistes satura 

pakalpojumam un to izmanto, vai minētās 

dalībvalsts identificēšana ar citiem 

ģeolokācijas līdzekļiem; 

 (h) reģistrācija vietējos vēlētāju 

sarakstos, ja tie ir publiski pieejami;  



 

AD\1101213LV.doc 25/31 PE578.729v04-00 

 LV 

 (i) vietējo nodokļu vai galvasnaudas 

maksājumi, ja tie ir publiski pieejami. 

 3. Verifikācijas līdzekļi atbilst 

pakalpojuma būtībai, ir samērīgi un 

nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai 

sasniegtu mērķi verificēt abonenta 

dzīvesvietas dalībvalsti. 

 4.  Pakalpojuma sniedzējs un 

autortiesību un blakustiesību subjekti vai 

jebkādu citu ar tiešsaistes satura 

pakalpojuma saturu saistītu tiesību 

subjekti var vienoties par 2. punktā 

minēto dzīvesvietas dalībvalsts 

verifikācijas līdzekļu kombināciju un 

skaitu. 

 5. Verifikācijā iegūtos personas datus 

apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) 2016/6791a un 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2002/58/EK1b. 

 6. Pakalpojuma sniedzējam ir 

tiesības pieprasīt abonentam sniegt 

informāciju, kas ir nepieciešama 

dzīvesvietas dalībvalsts verifikācijai. Ja 

abonents nesniedz minēto informāciju un 

līdz ar to pakalpojuma sniedzējs nevar 

efektīvi verificēt dzīvesvietas dalībvalsti, 

kā paredzēts šajā regulā, pakalpojuma 

sniedzējs saskaņā ar šo regulu 

nenodrošina šim abonentam iespēju 

piekļūt tiešsaistes satura pakalpojumam 

vai to izmantot, kad abonents uz laiku 

uzturas dalībvalstī. 

 7. Lai nodrošinātu verifikācijas 

līdzekļu atbilstību attiecīgajai tehnoloģiju 

attīstībai, Komisija tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu, lai 

grozītu šo sarakstu un pievienotu 

inovatīvus verifikācijas līdzekļus atbilstoši 

3. punktam, ja 2. punkta verifikācijas 

līdzekļu saraksts izrādās novecojis pirms 

šīs regulas trīs gadu novērtēšanas 

perioda.  

 _________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
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2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un 

šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 

Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 

1. lpp.). 

 1b Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 12. jūlija Direktīva 

2002/58/EK par personas datu apstrādi un 

privātās dzīves aizsardzību elektronisko 

komunikāciju nozarē (direktīva par 

privāto dzīvi un elektronisko 

komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 

37. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Uzskata, ka tiešsaistes satura pakalpojuma 

sniegšana abonentam, kā arī abonenta 

piekļuve šim pakalpojumam un tā 

izmantošana saskaņā ar 3. panta 1. punktu, 

notiek tikai dzīvesvietas dalībvalstī, tostarp 

Direktīvas 96/9/EK, Direktīvas 

2001/29/EK, Direktīvas 2006/115/EK, 

Direktīvas 2009/24/EK un Direktīvas 

2010/13/ES izpratnē. 

Uzskata, ka tiešsaistes satura pakalpojuma 

sniegšana abonentam, kā arī abonenta 

piekļuve šim pakalpojumam un tā 

izmantošana saskaņā ar 3. panta 1. punktu, 

notiek tikai dzīvesvietas dalībvalstī, tostarp 

Direktīvas 96/9/EK, Direktīvas 

2001/29/EK, Direktīvas 2006/115/EK un 

Direktīvas 2009/24/EK izpratnē. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Jebkādi pretrunā ar 3. panta 1. 

punktu un 4. pantu esoši noteikumi 

līgumos, tostarp līgumos starp autortiesību 

un blakustiesību īpašniekiem, citu ar 

tiešsaistes satura pakalpojumu saturu 

saistītu tiesību īpašniekiem un 

(1) Jebkādi pretrunā ar šo regulu esoši 

noteikumi līgumos, tostarp līgumos starp 

autortiesību un blakustiesību īpašniekiem, 

citu ar piekļuvi tiešsaistes satura 

pakalpojumu saturam un ar tā 

izmantošanu saistītu tiesību īpašniekiem 
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pakalpojumu sniedzējiem, kā arī starp 

pakalpojumu sniedzējiem un abonentiem, 

nav izpildāmi. 

un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī starp 

pakalpojumu sniedzējiem un abonentiem, 

nav izpildāmi. No šīs regulas 

piemērošanas izrietošas izmaiņas līgumos 

nedod nekādas tiesības lauzt līgumu vai 

vienošanos starp abonentu un 

pakalpojuma sniedzēju vai starp 

pakalpojuma sniedzēju un tiesību 

subjektu. No šīs regulas īstenošanas 

izrietoši grozījumi, pielāgojumi vai citādas 

izmaiņas līgumos nav pamatots iemesls 

koriģēt tarifus, maksas vai likmes vai 

citādas finansiālās attiecības starp 

abonentu, pakalpojuma sniedzēju vai 

tiesību subjektu. 

 

 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Neatkarīgi no 1. pantā noteiktā 

autortiesību un blakustiesību vai citu ar 

tiešsaistes satura pakalpojumu saturu 

saistītu tiesību īpašnieki drīkst pieprasīt 

pakalpojuma sniedzējam izmantot 

iedarbīgus līdzekļus, lai pārbaudītu, vai 

tiešsaistes satura pakalpojums tiek sniegts 

saskaņā ar 3. panta 1. punktu, tomēr 

šādiem līdzekļiem esot saprātīgiem un 

nepārsniedzot to, kas nepieciešams mērķa 

sasniegšanai. 

(2) Tiešsaistes satura pakalpojumu 

sniedzēji izmanto iedarbīgus līdzekļus, lai 

verificētu, vai tiešsaistes satura 

pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar šo 

regulu un saskaņā ar 3.b pantu. Ja tas ir 

pamatots un stingri nepieciešams, tiesību 

subjekti var pieprasīt īstenot papildu 

pasākumus ar nosacījumu, ka vajadzīgie 

pasākumi ir samērīgi un nepārsniedz to, 

kas nepieciešams mērķa sasniegšanai, vai 

neliek izdarīt izmaiņas līgumos starp 

tiesību subjektiem un pakalpojumu 

sniedzējiem. Ja pakalpojuma sniedzējs 

neievēro 3.b pantu, autortiesību un 

blakustiesību subjekti vai citu ar 

tiešsaistes satura pakalpojumu saturu 

saistītu tiesību subjekti var anulēt 

pakalpojuma sniedzēja licenci izmantot 

saturu, uz kuru tiem ir tiesības. 
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Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2.a) Autortiesību un blakustiesību 

subjekti vai citu ar tiešsaistes satura 

pakalpojumu saturu saistītu tiesību 

subjekti pakalpojumu sniedzējiem, kam ir 

daudzteritoriālās licences saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2014/26/ES1a III sadaļu, var 

atļaut piekļuvi saturam un tā izmantošanu 

saskaņā ar šo regulu bez dzīvesvietas 

dalībvalsts verifikācijas. 

 _______________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra Direktīva 

2014/26/ES par autortiesību un 

blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un 

muzikālo darbu tiesību izmantošanai 

tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu 

iekšējā tirgū (OV L 84, 20.3.2014., 

72. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

7.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a pants 

 Deleģēšanas īstenošana 

 1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 

Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. 

 2.  Pilnvaras pieņemt 3.b pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no …. [leģislatīvā 

pamatakta spēkā stāšanās diena vai cita 

abu likumdevēju noteikta diena].  

 3.  Eiropas Parlaments vai Padome 
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jebkurā laikā var atsaukt 3.b pantā minēto 

pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 

atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 

deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 

neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus. 

 4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas 

Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 

katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 

principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. 

 5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 

aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

 6.  Saskaņā ar 3.b pantu pieņemts 

deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 

[divos mēnešos] no dienas, kad minētais 

akts paziņots Eiropas Parlamentam un 

Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 

Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 

pirms minētā laikposma beigām gan 

Eiropas Parlaments, gan Padome ir 

informējuši Komisiju par savu nodomu 

neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par [diviem 

mēnešiem]. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

7.b pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.b pants 

 Novērtēšana 

 Trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 

Komisija novērtē šīs regulas piemērošanu 

un iesniedz ziņojumu Eiropas 

Parlamentam un Padomei. Ziņojumā 

iekļauj novērtējumu par pārrobežu 

pārnesamības izmantošanu un 
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dzīvesvietas dalībvalsts verifikāciju un, ja 

nepieciešams, izvērtē vajadzību pēc 

pārskatīšanas. Ziņojumam pievieno šīs 

regulas īstenošanas uzlabošanas 

priekšlikumus. 

 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

To piemēro no [datums: sešus mēnešus 

pēc tās publicēšanas]. 

To piemēro no [datums: 12 mēneši pēc tās 

publicēšanas]. 
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