Likumprojekta „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un projekta
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Elektronisko
spēkā stāšanās laiks
plašsaziņas līdzekļu likums”” (turpmāk – Likumprojekts)
izstrādāts, pamatojoties uz 2018.gada 20.jūnijā pieņemto
likumu “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu
likumā”, ar kuru Nacionālajai elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padomei (turpmāk – Padome) tika piešķirtas
tiesības saņemt informāciju par patieso labuma guvēju
pirms elektroniskā plašsaziņas līdzekļa reģistrēšanas, kā
arī saņemt informāciju no reģistrētiem elektroniskajiem
plašsaziņas līdzekļiem.
Pieņemtajā likumā netika noteikti detalizēti patiesā
labuma guvēja izvērtēšanas kritēriji, kā arī netika noteiktas
Padomes pilnvaras, konstatējot, ka patiesais labuma guvējs
apdraud, var apdraudēt vai pagātnē ir radījis draudus
sabiedriskajai, kā arī Latvijas nacionālajai drošībai, proti,
norāda uz riskiem izsniegt apraides vai retranslācijas
atļauju, pieņemt paziņojumu par pakalpojuma pēc
pieprasījuma sniegšanu vai atļaut turpināt jau reģistrēta
elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbību.
Likumprojekts paredz papildināt Elektronisko
plašsaziņas līdzekļu likumu (turpmāk – EPLL) ar tiesību
normām, kas nosaka:
1) detalizētus kritērijus, kurus ņem vērā izvērtējot
patiesā labuma guvēja atbilstību;
2) Padomes pilnvaras, konstatējot patiesā labuma
guvēja atbilstību kādam no noteiktajiem kritērijiem, kas
norāda uz riskiem izsniegt apraides vai retranslācijas
atļauju, pieņemt paziņojumu par pakalpojuma pēc
pieprasījuma sniegšanu vai atļaut turpināt jau reģistrēta
elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbību.
Likumprojekts paredz, ka grozījumi EPLL stājas
spēkā 2019.gada __.________.
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums
Likumprojekts izstrādāts, pamatojoties uz 2018.gada
20.jūnijā pieņemto likumu “Grozījumi Elektronisko
plašsaziņas līdzekļu likumā”.
2. Pašreizējā situācija un
Mediju brīvība un daudzveidība ir pamatvērtības, kas
problēmas, kuru risināšanai ietvertas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kā arī
tiesību akta projekts
pilda būtisku demokrātijas balsta lomu.
izstrādāts, tiesiskā
Mediju brīvības un daudzveidības nodrošināšana ir
regulējuma mērķis un būtība iespējama, vienīgi pastāvot atbilstošam normatīvajam
regulējumam, kurš paredz iespēju iegūt informāciju par
mediju patiesajiem labuma guvējiem, kā arī kontrolēt
mediju īpašnieku sastāvu.
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Lai nodrošinātu patiesā labuma guvēja atklāšanas
pienākuma efektīvu izpildi, ir jāparedz detalizētākā kārtība
tā izvērtēšanai un Padomes darbībām pēc izvērtēšanas.
Jāparedz Padomes pienākums atteikt elektroniskā
plašsaziņas līdzekļa reģistrāciju, apraides vai retranslācijas
atļaujas izsniegšanu; tiesības anulēt apraides vai
retranslācijas atļauju, vai arī apturēt reģistrēta elektroniskā
plašsaziņas līdzekļa darbību (šāds regulējums attiecas,
piemēram, uz pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzējiem,
kuriem ir pienākums tikai reģistrēties Padomē, nesaņemot
apraides vai retranslācijas atļauju), ja patiesais labuma
guvējs atbilst kādam no EPLL 18.panta 4.3 daļā, 4.4 daļā,
19.panta 2.3 daļā, 2.4 daļā un 22.panta 4.3 daļā, 4.4 daļā
noteiktajiem kritērijiem.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.

3. Projekta izstrādē iesaistītās
institūcijas un publiskas
personas kapitālsabiedrības
4. Cita informācija
Nav
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II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
Sabiedrības mērķgrupas,
Tiesiskais regulējums ietekmēs šādas sabiedrības
kuras tiesiskais regulējums mērķgrupas:
ietekmē vai varētu ietekmēt
1) elektroniskie plašsaziņas līdzekļi;
2) elektronisko plašsaziņas līdzekļu īpašnieki un to
patiesie labuma guvēji;
3) elektronisko plašsaziņas līdzekļu auditorija.
Tiesiskā regulējuma ietekme Nav.
uz tautsaimniecību un
administratīvo slogu
Administratīvo izmaksu
Likumprojekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums
Atbilstības izmaksu
Likumprojekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums
Cita informācija
Nav
III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Likumprojekts šo jomu neskar.

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
1. Saistītie tiesību aktu projekti Nav.
2. Atbildīgā institūcija
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
3. Cita informācija
Nav
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V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Likumprojekts šo jomu neskar.
VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Likumprojekts šo jomu neskar.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
1. Projekta izpildē iesaistītās Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.
institūcijas
2. Projekta izpildes ietekme uz Padomei, saņemot iesniegumu par elektroniskā plašsaziņas
pārvaldes funkcijām un
līdzekļa reģistrāciju, apraides un retranslācijas atļaujas
institucionālo struktūru.
izsniegšanu, saņemot paziņojumu par pakalpojuma pēc
Jaunu institūciju izveide,
pieprasījuma sniegšanu vai izvērtējot reģistrēta
esošu institūciju likvidācija elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbību, būs noteikti
vai reorganizācija, to
detalizēti vērtēšanas kritēriji.
ietekme uz institūcijas
cilvēkresursiem
Projekta izpildei nav nepieciešams veidot jaunas
institūcijas vai reorganizēt esošās institūcijas.

3. Cita informācija

Projekta izpilde
cilvēkresursus.
Nav

neietekmē

institūcijai

pieejamos

