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ĪSS PAMATOJUMS 

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) Marrākešas līgumu pieņēma 2013. gadā, 

un to ir parakstījušas vairāk nekā 60 valstīs, tostarp Eiropas Savienībā. Tā galvenais mērķis ir 

noteikt virkni obligātu izņēmumu un ierobežojumu tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, 

ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti. Autortiesību izņēmumi 

un ierobežojumi attiecībā uz visām parakstītājām pusēm atļaus publicētos darbus reproducēt, 

izplatīt un padarīt pieejamus tādās formās, kas pieejamas personām, kuras ir neredzīgas, ar 

redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, kā arī šo darbu pārrobežu 

apmaiņu. Šī apmaiņa ir Komisijas ierosinātās regulas mērķis. 

Ar priekšlikumu groza Eiropas Savienības tiesisko regulējumu, lai tas atbilstu Marrākešas 

līgumam. Rezultātā saņēmēju interesēs tiks īstenotas Savienības saistības saskaņā ar 

Marrākešas līgumu attiecībā uz piekļūstama formāta eksemplāru apmaiņu starp Savienību un 

trešām valstīm, kuras ir Marrākešas līguma puses. 

Atzinuma sagatavotājs piekrīt Komisijas ierosinātajam priekšlikumam, un ir pārliecināts, ka 

tas ir pareizais pasākums, kā īstenot Savienības iepriekš parakstītās saistības. Turklāt viņš 

ierosina dažus grozījumus, kuru mērķis ir labāk saskaņot Komisijas priekšlikumu ar 

Marrākešas līgumu, proti, daļā, kur ir izskaidrotas definīcijas — kas ir saņēmēji, kādas ir 

kopijas pieejamā formātā, un jo īpaši — kas ir pilnvarotās struktūras, kuras izplata, izziņo un 

dara pieejamas eksemplāriem piekļūstamā formā saņēmējiem. 

Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata — ir svarīgi uzsvērt, ka šādu kopiju eksports 

neizraisītu komercdarbību un ka ar šajā saistībā ierosinātajiem papildinājumiem cenšas panākt 

juridisko noteiktību attiecībā uz pilnvarotajām struktūrām, kas reģistrētas kādā dalībvalstī, kad 

tās veic pārrobežu darbības ar trešām valstīm. 

Komisijas priekšlikuma mērķis ir pārskatīt regulu ne agrāk kā piecus gadus pēc tās stāšanās 

spēkā. Atzinuma sagatavotājs uzstāj, lai to darītu agrāk (piecu gadu laikā), ņemot vērā, ka 

Komisija nav veikusi ietekmes novērtējumu par sociālo un ekonomisko ietekmi, ko šī regula 

var radīt.  

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt, ka visi priekšlikumi ir formulēti saskaņā ar 

Marrākešas līgumu. 

GROZĪJUMI 

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

šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 



 

PE595.580v02-00 4/13 AD\1118341LV.docx 

LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a)  Tā kā personu ar invaliditāti 

integrācija ir pieprasīta Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartas 26. pantā 

un Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Konvencijā par personu ar invaliditāti 

tiesībām (UNCRPD); 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2.a) Pieņemot nepieciešamos 

pasākumus, lai veicinātu pārrobežu 

apmaiņu ar eksemplāriem piekļūstamā 

formā attiecībā uz noteiktiem darbiem un 

citiem tiesību objektiem ar trešām valstīm, 

kas ir Marrākešas līguma puses, 

dalībvalstīm būtu jāievēro saistības un 

vajadzētu būt tiesīgām īstenot tiesības, 

kuras izriet no Bernes konvencijas, 

Līguma par intelektuālā īpašuma tiesību 

komercaspektiem, Pasaules Intelektuālā 

īpašuma organizācijas (WIPO) līgumu 

par autortiesībām, saskaņā ar Marrākešas 

līguma 11. pantu, kas ļauj līgumslēdzējām 

pusēm paredzēt ierobežojumus vai 

izņēmumus attiecībā uz tiesībām 

konkrētos gadījumos, kas nav pretrunā 

parastai darba izmantošanai un 

nepamatoti nekaitē autora likumīgajām 

interesēm. 

Pamatojums 

Apsvēruma mērķis ir atkārtot, cik svarīgas ir no starptautiskiem līgumiem izrietošas saistības, 

un tā teksts atbilst Marrākešas līgumam. 

 

Grozījums Nr.   3 

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4.a) Lai veicinātu eksemplāru 

piekļūstamā formā eksportu un radītu 

pieejamas publikācijas, proti, tiesību 

subjektu izgatavotas publikācijas 

piekļūstamā formā, Eiropas Savienībā 

būtu jāizveido vienota tiešsaistes datubāze. 

Šai datubāzei vajadzētu būt publiski 

pieejamai no trešām valstīm, kuras ir 

Marrākešas līguma puses. Lai veicinātu 

to pašu publikāciju importu, ir svarīgi, lai 

šāda datubāze būtu sadarbspējīga ar ABC 

TIGAR (Uzticamu starpnieku globāli 

pieejami resursu) datubāzi, kuru uztur 

Pasaules intelektuālā īpašuma 

organizācija (WIPO). 

Pamatojums 

Ar jauno apsvērumu Eiropas Komisija tiek aicināta veicināt apmaiņu ar informāciju, 

piešķirot trešām valstīm, kuras ir Marrākešas līguma puses, piekļuvi datubāzei, kuras 

izveidošana paredzēta Direktīvā [...]. Šī jaunā iniciatīva būtu jāveido, balstoties uz pašreizējo 

Pieejamo grāmatu konsorcija izstrādāto pasaules mēroga datubāzi, kuru uztur WIPO. 

 

Grozījums Nr.   4 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Lai uzlabotu piekļūstamas formas 

eksemplāru pieejamību un novērstu darbu 

un citu tiesību objektu nelikumīgu 

izplatīšanu, pilnvarotajām struktūrām, kas 

ir iesaistītas piekļūstamas formas 

eksemplāru izplatīšanā vai pieejamības 

nodrošināšanā, būtu jāievēro noteikti 

pienākumi. 

(5) Lai uzlabotu piekļūstamas formas 

eksemplāru pieejamību un novērstu darbu 

un citu tiesību objektu nelikumīgu 

izplatīšanu, ir būtiski, lai dalībvalstis 

veicinātu vienošanos par paraugprakses 

pamatnostādnēm starp pilnvaroto 

struktūru pārstāvju grupām, kas ir 

iesaistītas piekļūstamas formas eksemplāru 

izgatavošanā, izplatīšanā vai pieejamības 

nodrošināšanā, lietotājiem un tiesību 

subjektiem. 

 

Grozījums Nr.   5 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) “darbs vai cits tiesību objekts” ir ar 

autortiesībām vai blakustiesībām aizsargāts 

un publicēts vai citā veidā likumīgi 

publiskots darbs grāmatas, žurnāla, 

laikraksta, periodiska izdevuma vai cita 

rakstu darba, tostarp nošu, veidā un ar to 

saistītās ilustrācijas jebkuros nesējos, 

tostarp audioformā, piemēram, 

klausāmgrāmatas; 

(1) „darbs vai cits tiesību objekts” ir ar 

autortiesībām vai blakustiesībām aizsargāts 

un publicēts vai citā veidā likumīgi 

publiskots literārs, akadēmisks vai 

mākslas darbs teksta, komentāru un/vai 

un ar to saistītu ilustrāciju, tostarp nošu, 

veidā grāmatās, e–grāmatās, laikrakstos, 

žurnālos vai citos rakstu darbos un 
jebkuros nesējos, tostarp audioformā, 

piemēram klausāmgrāmatās un 

radioraidījumos; 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir pārskatīt Komisijas ierosinātā termina „darbs” definīciju, ņemot vērā 

Marrākešas līgumu, kurā nošķirts literāra vai mākslas darba „saturs” no tā „nesēja”. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2)  “Saņēmējs” ir:  (2)  „saņēmējs” neatkarīgi no jebkādas 

citas invaliditātes ir persona ar kādu no 

šīm invaliditātēm: 

Pamatojums 

Ar šo papildinājumu „saņēmēja” definīcija tiek saskaņota ar Marrākešas līgumu. It should 

refer to all parts a, b, c and d of Article 2 (2). 

Amendment   7 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) persona ar uztveres vai 

iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp 

disleksiju, kā rezultātā tā nespēj lasīt 

iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā 

persona bez traucējumiem vai invaliditātes 

(c) persona ar uztveres vai 

iespiedtekstu lasīšanas traucējumiem, 

tostarp disleksiju, kā rezultātā tā nespēj 

lasīt iespieddarbus būtībā tādā pat mērā kā 

persona, kura ir neredzīga, ar redzes 
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vai or traucējumiem vai citādu iespiedrakstu 

lasīšanas invaliditāti; or 

Pamatojums 

Ar apsvērumu tiek piedāvāts nošķirt „invaliditāti” no „traucējumiem”. Saskaņā ar ANO 

Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām invaliditāte rodas, „cilvēkiem ar invaliditāti 

saskaroties ar attieksmes un apkārtējās vides šķēršļiem, kas ierobežo vienlīdzīgas iespējas 

pilnvērtīgi un efektīvi līdzdarboties sabiedrības dzīvē”, preambulas e) punkts. Citiem vārdiem 

sakot, šie šķēršļi padara cilvēkus nespējīgus, nevis viņu traucējumi vai atšķirīgas 

funkcionālas spējas. Tādējādi pēc būtības šeit ir piemērotāk minēt „traucējumu”. 

 

Grozījums Nr.   8 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) persona, kas fizisku traucējumu dēļ 

nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, 

nofokusēt skatienu vai kustināt acis tādā 

mērā, kas parasti būtu nepieciešams 

lasīšanai; 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

   

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) “piekļūstamas formas eksemplārs” 

ir darba vai cita tiesību objekta eksemplārs 

alternatīvā veidā vai formā, kas ļauj 

saņēmējam piekļūt darbam vai citam 

tiesību objektam, tostarp ļauj personai tam 

piekļūt tikpat viegli un ērti, kā to var 

persona bez redzes traucējumiem vai 2. 

punktā minētas invaliditātes; 

(3) „piekļūstamas formas eksemplārs” 

ir darba vai cita tiesību objekta eksemplārs, 

kas sniegts, ievērojot bezpeļņas principu, 
alternatīvā veidā vai formā, kura ļauj 

saņēmējam piekļūt darbam vai citam 

tiesību objektam, tostarp ļauj personai tam 

piekļūt tikpat viegli un ērti, kā to var 

persona bez redzes traucējumiem vai 2. 

punktā minētas invaliditātes; 

Pamatojums 

Ir svarīgi uzsvērt eksemplāru nekomerciālo būtību, kas papildus precizē pilnvaroto struktūru 

definīciju un to darbību, ievērojot bezpeļņas principu. 
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Grozījums Nr.   10 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) “pilnvarota struktūra” ir 

organizācija, kuras galvenā darbība vai 

viena no galvenajām darbībām vai 

uzdevumiem, kas saistīti ar sabiedrības 

interesēm, ir nodrošināt saņēmējiem 

izglītību, instruktīvas mācības, adaptīvo 

lasīšanu vai piekļuvi informācijai, ievērojot 

bezpeļņas principu. 

(4) „pilnvarota struktūra” ir struktūra, 

kuru ir pilnvarojusi vai atzinusi 

dalībvalsts, kurā tā ir izveidota, nolūkā 

nodrošināt saņēmējiem izglītību, 

instruktīvas mācības, adaptīvo lasīšanu vai 

piekļuvi informācijai, ievērojot bezpeļņas 

principu. Tā var būt arī valdības iestāde 

vai bezpeļņas organizācija, kura sniedz 

tādus pašus pakalpojumus saņēmējiem kā 

vienu no to primārajām darbībām vai 

institucionālajiem pienākumiem. 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir pilnveidot Komisijas ierosināto „pilnvarotās struktūras” definīciju, 

ņemot vērā Marrākešas līgumā iekļauto definīciju, kurā precizēts, kurš likumīgi var pilnvarot 

vai atzīt šādas struktūras. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstī dibināta pilnvarota struktūra 

var izplatīt, izziņot vai darīt pieejamu trešā 

valstī, kura ir Marrākešas līguma puse, 

dzīvojošiem saņēmējiem vai šādā valstī 

dibinātai pilnvarotai struktūrai 

piekļūstamas formas eksemplāru, kas 

sagatavots atbilstoši valsts tiesību aktiem, 

kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu […]. 

Dalībvalstī dibināta pilnvarota struktūra, 

ievērojot bezpeļņas principu, var izplatīt, 

izziņot vai darīt pieejamu trešā valstī, kura 

ir Marrākešas līguma puse, dzīvojošiem 

saņēmējiem vai šādā valstī dibinātai 

pilnvarotai struktūrai piekļūstamas formas 

eksemplāru, kas sagatavots atbilstoši valsts 

tiesību aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar 

Direktīvu […], un ar nosacījumu, ka 

pirms izplatīšanas vai pieejamības 

nodrošināšanas sākotnējā pilnvarota 

struktūra nezināja vai tai nebija pamatots 

iemesls zināt, ka eksemplārus piekļūstamā 

formā varētu izmantot citas personas, 

nevis saņēmēji. 
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Pamatojums 

Ir svarīgi uzsvērt, ka šo eksemplāru eksportēšana nedrīkst izraisīt komercdarbību. Teksta 

pēdējā daļa paredz papildinājumu, kura pamatā ir Marrākešas līguma formulējums, kas tiek 

uzskatīts par svarīgu šajā punktā, lai saistībā ar pārrobežu darbībām ar trešām valstīm 

nodrošinātu juridisko noteiktību attiecībā uz pilnvarotajām struktūrām, kas reģistrētas kādā 

dalībvalstī. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstī dzīvojošs saņēmējs vai 

dalībvalstī dibināta pilnvarota struktūra var 

importēt piekļūstamas formas eksemplāru, 

ko pilnvarota struktūra trešā valstī, kura ir 

Marrākešas līguma puse, ir izplatījusi, 

izziņojusi vai darījusi pieejamu 

saņēmējiem vai pilnvarotām struktūrām, to 

citā veidā iegūt vai tam piekļūt, kā arī pēc 

tam to izmantot atbilstoši valsts tiesību 

aktiem, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 

[…]. 

Dalībvalstī dzīvojošs saņēmējs vai 

dalībvalstī dibināta pilnvarota struktūra var 

importēt piekļūstamas formas eksemplāru, 

ko pilnvarota struktūra trešā valstī, kura ir 

Marrākešas līguma puse, ir izplatījusi, 

izziņojusi vai darījusi pieejamu 

saņēmējiem vai pilnvarotām struktūrām, to 

citā veidā iegūt vai tam piekļūt, kā arī pēc 

tam to izmantot atbilstoši valsts tiesību 

aktiem, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 

[…] ar nosacījumu, ka imports vai 

piekļuve nav pretrunā parastai darba vai 

cita tiesību objekta izmantošanai un 

nepamatoti nekaitē autora likumīgajām 

interesēm. 

Pamatojums 

Teksta pamatā ir Marrākešas līguma formulējums. 

 

Grozījums Nr.   13 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) tā izplata, izziņo un dara pieejamus 

piekļūstamas formas eksemplārus tikai 

saņēmējiem vai citām pilnvarotām 

struktūrām; 

(a) tā, ievērojot bezpeļņas principu, 

izplata, izziņo un dara pieejamus 

piekļūstamas formas eksemplārus tikai 

saņēmējiem vai citām pilnvarotām 

struktūrām; 
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Grozījums Nr.   14 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) tā veic atbilstošus pasākumus, lai 

atturētu no piekļūstamas formas 

eksemplāru nelikumīgas reproducēšanas, 

izplatīšanas, izziņošanas un pieejamības 

nodrošināšanas; 

(b) tā veic atbilstošus pasākumus, lai 

novērstu piekļūstamas formas eksemplāru 

nelikumīgu reproducēšanu, izplatīšanu, 

izziņošanu un pieejamības nodrošināšanu, 

un darbojas, pamatojoties uz pilnīgu 

uzticēšanos, ka tā kalpos saņēmēju 

vajadzībām; 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) tā ar darbiem un citiem tiesību 

objektiem, kā arī to piekļūstamas formas 

eksemplāriem apietas ar pienācīgu rūpību 

un veic ar tiem īstenoto darbību uzskaiti; 

un 

(c) tā ar darbiem un citiem tiesību 

objektiem, kā arī to piekļūstamas formas 

eksemplāriem apietas ar pienācīgu rūpību 

un veic ar tiem īstenoto darbību uzskaiti, 

vienlaicīgi respektējot saņēmēju 

privātumu saskaņā ar 6. pantu; un 

Pamatojums 

Papildinājuma pamatā ir Marrākešas līguma teksts, uzsverot pantu, kurš paredz datu 

aizsardzību saskaņā ar ES tiesību aktiem. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Eksemplāru piekļūstamā formā 

izmanto vienīgi saņēmēji, un ar to 

respektē oriģināldarba vai cita tiesību 

subjekta veselumu, pienācīgi ņemot vērā 

izmaiņas, kas nepieciešamas, lai padarītu 
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darbu vai citu tiesību objektu piekļūstamu 

alternatīvā formā un ievērojot saņēmēju 

piekļuves vajadzības. 

Pamatojums 

Teksta pamatā ir Marrākešas līguma formulējums. 

 

Grozījums Nr.   17 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2b. Dalībvalstis veicina informācijas 

un paraugprakses apmaiņu starp 

pilnvarotajām struktūrām tā, lai efektīvi 

sekmētu piekļuvi pielāgotiem darbiem vai 

tiesību objektiem. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija ne agrāk kā [piecus gadus pēc 

piemērošanas sākuma dienas] izvērtē šo 

regulu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, 

Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komiteju ar galvenajiem 

konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar 

šīs regulas grozījumu priekšlikumiem. 

Līdz ... Komisija līdz [piecus gadus pēc 

piemērošanas sākuma dienas] izvērtē šo 

regulu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, 

Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komiteju ar galvenajiem 

konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar 

šīs regulas grozījumu priekšlikumiem. 

Pamatojums 

Ņemot vērā, ka Komisija nav veikusi ietekmes novērtējumu par sociālo un ekonomisko 

ietekmi, ko šī regula var radīt, atzinuma sagatavotājs ierosina, ka būtu jāveic novērtējums ne 

vēlāk kā 5 gadu laikā pēc regulējuma stāšanās spēkā. 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Savienības un trešo valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību 

un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem 

piekļūstamā formā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes 

traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti 

Atsauces COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD) 

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

JURI 

6.10.2016 
   

Atzinumu sniedza 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

CULT 

6.10.2016 

Atzinumu sagatavoja 

       Iecelšanas datums 

Angel Dzhambazki 

14.11.2016 

Pieņemšanas datums 28.2.2017    
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29 

0 

0 
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balsošanā 
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