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ĪSS PAMATOJUMS

Ar direktīvas priekšlikumu ir ierosināta politikas modeļa maiņa publisko datu „brīvās 
piekļuves” jomā digitālajā laikmetā. Saskaņā ar pamatideju sabiedrībai ir tiesības uz datiem, 
kas iegūti valsts sektora uzdevumā, izmantojot nodokļu līdzekļus. 

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē pasākumus, kas ir piemēroti, lai pastāvīgi veicinātu brīvu 
piekļuvi kultūras informācijai, un atbalsta centienus, kas paātrina Eiropas kultūras mantojuma 
vērtību digitalizāciju. Turklāt viņa apzinās publisko datu ekonomisko un sabiedrisko nozīmi 
un to digitālo pieejamību.

Kultūras vērtību digitalizācija atvieglo Eiropas kultūras mantojuma pieejamību visiem 
iedzīvotājiem. Tāpēc atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē direktīvas piemērošanas jomas 
attiecināšanu uz bibliotēkām (tostarp universitāšu bibliotēkām), muzejiem un arhīviem. Valsts 
sektora informācijai ir milzīgs ekonomiskais, sabiedriskais un novatoriskais potenciāls. 
Gaidāms, ka no piemērošanas jomas paplašināšanas jo īpaši labumu gūs radošā un kultūras 
nozare. 

Atzinuma sagatavotāja uzskata ― lai optimāli izmantotu piedāvātās iespējas, ir jāveic 
labojumi dažos punktos, jo direktīvas priekšlikumam var būt negatīva iedarbība uz finanšu 
stāvokli un digitalizācijas centieniem valsts (kultūras) sektorā. 

 Valsts sektora iestāžu lēmumu pieņemšanas suverenitāte. Valstu (vai vietējiem) 
lēmumu pieņēmējiem arī turpmāk jābūt iespējai pašiem lemt par savas informācijas 
izmantošanu un pašiem segt lielāko to savu izmaksu daļu, kas radušās, pildot publisko 
uzdevumu. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka arī turpmāk jābūt iespējai izslēgt no 
atkalizmantošanas konkrētus dokumentus, piemēram, daudzu jēldatu gadījumā datu 
apkopošanas stāvoklis nav pārbaudīts, un dati atkalizmantošanai ir piemēroti tikai pēc 
papildu apstrādes pasākumiem.

 Savietojamība. Atzinuma sagatavotāja piekrīt Komisijas viedoklim, ka jādara 
pieejami tikai jau digitālā formātā esošie dati un metadati plaši lietotos datu formātos 
tehnoloģiski neitrālā, mašīnlasāmā formātā, lai nodrošinātu datu savienojamību.

 Neatkarīgas iestādes izveide un atbilstības pierādīšanas pienākums. Prasība 
izveidot neatkarīgu iestādi ar īpašām reglamentējošām pilnvarām ir pretrunā 
dalībvalstu centieniem samazināt birokrātiju un konsolidēt budžetu. Valsts pārvaldei, 
pamatojoties uz ziņojumu sniegšanas pienākumiem un atbilstības pierādīšanas 
pienākuma pārcelšanu uz tarifikācijas prasībām, rastos nesamērīgi papildu izdevumi. 
Atzinuma sagatavotāja ierosina atstāt dalībvalstu ziņā, kurai valsts sektora iestādei tā 
uztic direktīvas pienācīgas īstenošanas uzraudzību. Turklāt pieprasījuma iesniedzējam 
pēc nesekmīga iebildumu procesa ir iespēja izmantot tiesību aizsardzības līdzekli.

 Izmaksas un tarifu pamatprincipi. Atzinuma sagatavotāja vērš uzmanību uz to, ka 
sabiedriskajām bibliotēkām (tostarp universitāšu bibliotēkām), muzejiem un arhīviem, 
kā arī pašvaldībām sava darbība bieži vien jāfinansē pašām dažādās daļās. Turklāt 
kārtējās izmaksas par digitālo datu ilglaicīgu arhivēšanu ir ļoti augstas. Tāpēc ar 
direktīvu būtu jāievieš piemēroti tarifu pamatprincipi, kas ļauj noteikt izmaksu 
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segšanas maksu par informācijas atkalizmantošanu, lai iekļautu papildu izdevumus, 
kas rodas, nododot datus tālāk. Citādi pastāv bažas par negatīvu iedarbību uz valsts 
sektora informācijas kvalitāti un spēju veikt ieguldījumus šajā nozarē. Turklāt galu 
galā digitalizācija komerciālos nolūkos notiktu tikai uz valsts iestāžu izmaksu 
rēķina ― negatīvi ietekmējot digitalizācijas pasākumu.

 Ekskluzīvas vienošanās. Attiecībā uz kultūras vērtību atklāšanu, digitalizāciju un 
demonstrēšanu starp bibliotēkām (tostarp universitāšu bibliotēkām), muzejiem, 
arhīviem un privātajiem partneriem ir plaša sadarbība, kuras gadījumā valsts sektora 
iestādes piešķir ekskluzīvas pieejas un komerciālās izmantošanas tiesības sadarbības 
partneriem. Prakse liecina, ka šādas valsts un privātās partnerības ļauj lietderīgi 
izmantot un nepārtraukti atklāt kultūras vērtības. Attiecībā uz masu digitalizācijas 
pasākumiem, kuros privātajiem partneriem ir ievērojami finansiālie izdevumi, ir 
jāpiešķir ekskluzīvas tiesības, lai realizētu sabiedrības interesēs esošu projektu. Tāpēc 
atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ar Direktīvu 2003/98/EK ekskluzīvas vienošanās ir 
nevis jāizslēdz, bet gan jāierobežo uz septiņiem gadiem.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Brīvi pieejamu datu politika, kas 
veicina publiskā sektora informācijas plašu 
pieejamību un atkalizmantošanu privātiem 
vai komerciāliem mērķiem, paredzot 
minimālus juridiskus, tehniskus vai 
finansiālus ierobežojumus vai vispār tos 
neparedzot, var būtiski stimulēt tādu jaunu 
pakalpojumu attīstību, kuru pamatā ir jauni 
šādas informācijas kombinēšanas un 
izmantošanas veidi. Lai to panāktu, 
Savienības līmenī jāizveido vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi un jāvienojas par to, 
vai ir atļauts atkalizmantot dokumentus, 
taču šādus apstākļus nav iespējams 
izveidot, ja dalībvalstis vai attiecīgās 
publiskās iestādes var paredzēt atšķirīgus 
noteikumus un praksi.

(2) Brīvi pieejamu datu politika, kas 
veicina publiskā sektora informācijas plašu 
pieejamību un atkalizmantošanu privātiem 
vai komerciāliem mērķiem, paredzot 
minimālus juridiskus, tehniskus vai 
finansiālus ierobežojumus vai vispār tos 
neparedzot, un kas veicina informācijas 
apriti ne tikai uzņēmējiem, bet arī 
sabiedrības locekļiem, kā arī personu 
brīvu pārvietošanos Savienībā, ikvienā 
gadījumā pienācīgi ņemot vērā 
pamattiesības, var būtiski stimulēt tādu 
jaunu pakalpojumu attīstību, kuru pamatā 
ir jauni šādas informācijas kombinēšanas 
un izmantošanas veidi. Lai to panāktu, 
Savienības līmenī jāizveido vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi un jāvienojas par to, 
vai ir atļauts atkalizmantot dokumentus, 
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taču šādus apstākļus nav iespējams 
izveidot, ja dalībvalstis vai attiecīgās 
publiskās iestādes var paredzēt atšķirīgus 
noteikumus un praksi.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas priekšlikums Grozījums

(6) Direktīvā 2003/98/EK nav paredzēts 
pienākums atļaut dokumentu 
atkalizmantošanu. Lēmumu atļaut vai 
neatļaut atkalizmantošanu pieņem 
dalībvalsts vai attiecīgā publiskā sektora 
iestāde. Vienlaikus šīs direktīvas pamatā ir 
valstu noteikumi par piekļuvi 
dokumentiem. Dažas dalībvalstis 
atkalizmantošanas tiesības ir skaidri 
sasaistījušas ar šīm piekļuves tiesībām,
proti, nosakot, ka visi vispārpieejami 
dokumenti ir atkalizmantojami. Citās 
dalībvalstīs saikne starp šiem diviem 
noteikumu kopumiem nav tik skaidra, 
tādējādi radot tiesisko nenoteiktību.

(6) Direktīvā 2003/98/EK nav paredzēts 
pienākums dalībvalstīm atļaut piekļuvi 
valsts sektora dokumentiem un šādu
dokumentu atkalizmantošanu. Lēmumu 
atļaut vai neatļaut atkalizmantošanu 
pieņem dalībvalsts vai attiecīgā publiskā 
sektora iestāde. Direktīvā ir tikai saskaņoti 
nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
dokumentus dara pieejamus 
atkalizmantošanai. Vienlaikus šīs 
direktīvas pamatā ir valstu noteikumi par 
piekļuvi dokumentiem. Dažas dalībvalstis 
atkalizmantošanas tiesības ir skaidri 
sasaistījušas ar šīm piekļuves tiesībām,
kamēr citas savos tiesību aktos ir
nošķīrušas atkalizmantošanas tiesības no 
saviem noteikumiem par piekļuvi 
informācijai un informācijas brīvību.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas priekšlikums Grozījums

  (6a) Dalībvalstu piekļuves režīms valsts 
sektora dokumentiem balstās uz 
pārredzamību un informācijas brīvību.
Taču dažos gadījumos šīs tiesības tiek 
ierobežotas, piemēram, ļaujot piekļuvi 
tikai tiem, kam ir īpašas intereses par 
šiem dokumentiem, vai gadījumos, ja 
dokumenti satur sensitīvu informāciju, 
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kas skar, piemēram, valsts vai sabiedrisko 
drošību.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas priekšlikums Grozījums

(6b) Direktīva 2003/98/EK neparedz 
dalībvalstu pienākumu digitalizēt vai 
padarīt tehnoloģiski neitrālu, 
mašīnlasāmu esošo analogo materiālu.
Valsts sektora iestādes var nolemt pašas, 
kurus datus, kad un ar kādiem 
nosacījumiem digitalizēt.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
6.c apsvērums (jauns)

Komisijas priekšlikums Grozījums

  (6c) Direktīva 2003/98/EK attiecas uz 
tādiem dokumentiem, kuru sagatavošana 
ietilpst attiecīgo valsts sektora iestāžu 
publiskā uzdevumā, kas noteikts tiesību 
aktos vai, izmantojot citus saistošus 
dalībvalsts noteikumos. Attiecīgajām 
iestādēm jābūt iespējai šo publisko 
uzdevumu definēt vispārīgi vai katrā 
konkrētā gadījumā atsevišķi.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas priekšlikums Grozījums

(7) Tādēļ Direktīvā 2003/98/EK būtu 
jāparedz skaidrs pienākums dalībvalstīm 
visus vispārpieejamos dokumentus atzīt 

(7) Direktīva 2003/98/EK aizskar
dokumentu autoru intelektuālā īpašuma 
tiesības. Tāpēc šādas piekļuves tiesību un 
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par atkalizmantojamiem. Tā kā šādi tiek 
ierobežotas dokumentu autoru intelektuālā 
īpašuma tiesības, šādas piekļuves tiesību 
un izmantošanas tiesību saiknes tvērums 
būtu jāsašaurina līdz attiecīgo mērķu 
sasniegšanai nepieciešamajam 
minimumam. Šajā sakarā, ņemot vērā 
Savienības tiesību aktus un dalībvalstu un
Savienības starptautiskās saistības, jo īpaši 
saskaņā ar Bernes Konvenciju par literāro 
un mākslas darbu aizsardzību un Nolīgumu 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS nolīgums), 
dokumenti, uz kuriem trešām personām ir 
intelektuālā īpašuma tiesības, būtu 
jāizslēdz no Direktīvas 2003/98/EK 
darbības jomas. Ja trešā puse būtu tāda 
dokumenta sākotnējais īpašnieks, kurš ir 
bibliotēku (tostarp universitāšu bibliotēku), 
muzeju un arhīvu rīcībā un kuru vēl 
aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, 
minētais dokuments šīs direktīvas 
kontekstā būtu jāuzskata par dokumentu, 
uz kuru trešām personām ir intelektuālā 
īpašuma tiesības.

izmantošanas tiesību saiknes tvērums būtu 
jāsašaurina līdz attiecīgo mērķu 
sasniegšanai nepieciešamajam 
minimumam. Šajā sakarā, ņemot vērā 
Savienības tiesību aktus un dalībvalstu un 
Savienības starptautiskās saistības, jo īpaši 
saskaņā ar Bernes Konvenciju par literāro 
un mākslas darbu aizsardzību un Nolīgumu 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS nolīgums), 
dokumenti, uz kuriem trešām personām ir 
intelektuālā īpašuma tiesības, būtu 
jāizslēdz no Direktīvas 2003/98/EK 
darbības jomas. Ja trešā puse būtu tāda 
dokumenta sākotnējais īpašnieks, kurš ir 
bibliotēku (tostarp universitāšu bibliotēku), 
muzeju un arhīvu rīcībā un kuru vēl 
aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, 
minētais dokuments šīs direktīvas 
kontekstā būtu jāuzskata par dokumentu, 
uz kuru trešām personām ir intelektuālā 
īpašuma tiesības.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Dokumenti, attiecībā uz kuriem 
īpašumtiesības ir beigušās un kas tādējādi 
kļūst par neaizsargātiem darbiem, veido 
ļoti nozīmīgu bibliotēku, arhīvu un 
muzeju krājumu daļu, un to digitalizācija 
ir prioritāra; ir vēlams nodrošināt, lai 
šāda digitalizācija neizraisītu to juridiskā 
statusa maiņu. Ir jānodrošina piekļuve 
šiem datiem un to atkalizmantošana, lai 
ievērotu pamattiesības, kas saistītas ar 
piekļuvi kultūrai, informācijai un 
izglītībai.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Kultūras vērtību meklēšana, 
digitalizēšana un piedāvāšana ir svarīgi 
uzdevumi, kuru mērķis ir nodrošināt, lai 
visiem būtu piekļuve kultūrai, 
informācijai un izglītībai. Tādēļ ir svarīgi 
izvēlēties legālu kultūras vērtību 
izmantošanas ceļu, kas atvieglo 
sabiedrības locekļiem piekļuvi kultūrai, 
vienlaikus ņemot vērā to, ka kultūras 
vērtības nav tādas pašas tautsaimniecības 
vērtības kā pārējās un tās vajadzētu 
aizsargāt pret pārmērīgu 
komercializāciju. Valstu pārvaldes 
iestādēm vajadzētu atbalstīt tās kultūras 
iestādes, uz kurām attiecas šī direktīva, 
piešķirot līdzekļus datu digitalizācijai un 
izplatīšanai.  

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas darbības jomu turpmāk 
attiecina arī uz bibliotēkām (tostarp 
universitāšu bibliotēkām), muzejiem un 
arhīviem. Direktīvu nepiemēro citām 
kultūras iestādēm, piemēram, operai, 
baletam vai teātrim, tostarp šādu iestāžu 
arhīviem.

(10) Direktīvas darbības jomu turpmāk 
attiecina arī uz bibliotēkām (tostarp 
universitāšu bibliotēkām), muzejiem un 
arhīviem, mudinot izmantot iespēju 
virtuāli apmeklēt vēsturiskas vietas, lai 
vienkāršotu piekļuvi šāda veida 
informācijai.  Direktīvu nepiemēro nedz 
izglītības un pētniecības iestādēm, nedz
citām kultūras iestādēm, piemēram, operai, 
baletam vai teātrim, tostarp šādu iestāžu 
arhīviem.
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Tā kā bibliotēkās (tostarp 
universitāšu bibliotēkās), muzejos un 
arhīvos glabāto dokumentu
atkalizmantošana, paplašinot Eiropas 
digitālo bibliotēku, sniedz būtiskas 
sociālās un ekonomiskās iespējas kultūras 
un radošajām industrijām, kā arī visai 
sabiedrībai, ir jāveicina Eiropas kultūras 
krājumu digitalizācijas turpināšana.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Atsevišķi personas dati, kas iekļauti 
arhīvu dokumentos, uz kuriem attiecas 
jebkādas diskriminācijas aizliegums, ir 
jāizslēdz no Direktīvas Nr. 2003/98/EK 
piemērošanas jomas vai, ja saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem tie ir 
jāpaziņo, šiem personas datiem ir jābūt 
anonīmiem vai arī aizklātiem pirms 
jebkādas to izmantošanas.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
10.c apsvērums (jauns)

Komisijas priekšlikums Grozījums

(10c) Attiecībā uz kultūras vērtību 
aprakstu veidošanu, digitalizāciju un 
piedāvāšanu starp bibliotēkām (tostarp 
universitāšu bibliotēkām), muzejiem, 
arhīviem un privātajiem partneriem ir 
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plaša sadarbība, kuras gadījumā valsts 
sektora iestādes piešķir ekskluzīvas 
pieejas un komerciālās izmantošanas 
tiesības sadarbības partneriem. Prakse 
liecina, ka šīs publiskās un privātās 
partnerības var dot iespēju lietderīgi 
izmantot kultūras vērtības un vienlaikus 
paātrināt kultūras mantojuma atklāšanu 
sabiedrības locekļiem. Tāpēc ar 
Direktīvu 2003/98/EK nevajadzētu izslēgt 
iespēju slēgt ekskluzīvas vienošanās.
Turklāt kultūras iestādēm jābūt brīvai 
iespējai izraudzīties partnerus, ar kuriem 
tās vēlas sadarboties, ievērojot 
pārredzamības un nediskriminācijas 
pamatprincipus.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
10.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10c) Izglītības un pētniecības iestādēs 
glabātajiem datiem ir jāpaliek ārpus 
Direktīvas Nr. 2003/98/EK piemērošanas 
jomas.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
10.c apsvērums (jauns)

Komisijas priekšlikums Grozījums

(10c) Publiskajām raidorganizācijām arī 
turpmāk jābūt izslēgtām no 
Direktīvas 2003/98/EK piemērošanas 
jomas.
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas priekšlikums Grozījums

(11) Lai atvieglotu atkalizmantošanu, 
publiskā sektora iestādēm būtu jādara 
dokumenti pieejami mašīnlasāmā formātā 
un kopā ar to metadatiem, ja iespējams un 
vajadzīgs, tādā formā, kas nodrošina 
savietojamību, piemēram, apstrādājot tos 
atbilstīgi principiem, kuri reglamentē 
saderības un izmantojamības prasības 
telpiskajai informācijai saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada 
14. marta Direktīvu 2007/2/EK, ar ko 
izveido Telpiskās informācijas 
infrastruktūru Eiropas Kopienā 
(INSPIRE)23.

(11) Lai atvieglotu atkalizmantošanu, 
publiskā sektora iestādēm būtu jādara 
dokumenti pieejami tehnoloģiski neitrālā,
mašīnlasāmā formātā un kopā ar to 
metadatiem, ja iespējams un vajadzīgs, 
tādā formā, kas nodrošina savietojamību, 
piemēram, apstrādājot tos atbilstīgi 
principiem, kuri reglamentē saderības un 
izmantojamības prasības telpiskajai 
informācijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2007. gada 14. marta 
Direktīvu 2007/2/EK, ar ko izveido 
Telpiskās informācijas infrastruktūru 
Eiropas Kopienā (INSPIRE)23.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas priekšlikums Grozījums

(12) Ja tiek iekasēta maksa par dokumentu 
atkalizmantošanu, tai principā nevajadzētu 
pārsniegt reproducēšanas un izplatīšanas 
robežizmaksas, ja vien izņēmuma kārtā tas 
nav pamatots ar objektīviem, 
pārredzamiem un pārbaudāmiem 
kritērijiem. Jo īpaši būtu jāņem vērā 
nepieciešamība netraucēt tādu publiskā 
sektora iestāžu normālu darbību, kas sedz 
nozīmīgu daļu no darbības izmaksām, 
kuras saistītas ar tām uzticēto sabiedrisko 
uzdevumu veikšanu, izmantojot savas 
intelektuālā īpašuma tiesības. Pienākums 
pierādīt, ka maksa ir balstīta uz izmaksām 
un atbilst attiecīgajiem ierobežojumiem, 
būtu jāuzņemas publiskā sektora iestādei, 
kura iekasē maksu par dokumentu 
atkalizmantošanu.

(12) Ja tiek iekasēta maksa par dokumentu 
atkalizmantošanu, tai principā nevajadzētu 
pārsniegt reproducēšanas, nodrošināšanas 
un izplatīšanas robežizmaksas, ja vien 
izņēmuma kārtā tas nav pamatots ar 
objektīviem, pārredzamiem un 
pārbaudāmiem kritērijiem. Jo īpaši būtu 
jāņem vērā nepieciešamība netraucēt tādu 
publiskā sektora iestāžu normālu darbību, 
kas sedz nozīmīgu daļu no darbības 
izmaksām, kuras saistītas ar tām uzticēto 
sabiedrisko uzdevumu veikšanu, 
izmantojot savas intelektuālā īpašuma 
tiesības. Pienākums pierādīt, ka maksa ir 
balstīta uz izmaksām un atbilst 
attiecīgajiem ierobežojumiem, būtu 
jāuzņemas publiskā sektora iestādei, kura 
iekasē maksu par dokumentu 
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atkalizmantošanu.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas priekšlikums Grozījums

(14) Lai pienācīgi īstenotu dažus šīs 
direktīvas elementus, piemēram, tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus, atbilstību 
tarifikācijas principiem un ziņošanas 
saistības, ir vajadzīga uzraudzība, ko īsteno
neatkarīgas iestādes, kuras ir kompetentas 
publiskā sektora informācijas 
atkalizmantošanas jomā. Lai Savienības 
līmenī pieejas izmantotu konsekventi, būtu 
jāveicina neatkarīgo iestāžu savstarpējā 
koordinācija, jo īpaši izmantojot 
informācijas apmaiņu par paraugpraksi un 
datu atkalizmantošanas politiku.

(14) Lai pienācīgi īstenotu dažus šīs 
direktīvas elementus, piemēram, tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus, atbilstību 
tarifikācijas principiem un ziņošanas 
saistības, ir vajadzīga uzraudzība, ko īsteno 
neatkarīgas iestādes, kuras ir kompetentas 
publiskā sektora informācijas 
atkalizmantošanas jomā. Dalībvalstīm ir 
pienākums iecelt piemērotas valsts 
iestādes, kuras būs atbildīgas par 
uzraudzību. Lai Savienības līmenī pieejas 
izmantotu konsekventi, būtu jāveicina 
neatkarīgo iestāžu savstarpējā koordinācija, 
jo īpaši izmantojot informācijas apmaiņu 
par paraugpraksi un datu 
atkalizmantošanas politiku.

Pamatojums

Neatkarīgas regulējošās iestādes izveide ir pretrunā dalībvalstu centieniem samazināt 
birokrātiju un konsolidēt budžetu un nevajadzīgi iejaucas dalībvalstu organizatoriskajā 
suverenitātē.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tā kā šīs direktīvas mērķi, proti, 
atvieglot uz publiskā sektora dokumentiem 
balstītu Savienības mēroga informācijas 
produktu un pakalpojumu izveidi, lai 
nodrošinātu efektīvu publiskā sektora 
dokumentu pārrobežu izmantošanu 
privātiem uzņēmumiem saistībā ar 

(15) Tā kā šīs direktīvas mērķi, proti, 
atvieglot uz publiskā sektora dokumentiem 
balstītu Savienības mēroga informācijas 
produktu un pakalpojumu izveidi, lai 
nodrošinātu efektīvu publiskā sektora 
dokumentu pārrobežu izmantošanu, no 
vienas puses, privātiem uzņēmumiem 
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informācijas produktiem un 
pakalpojumiem ar pievienoto vērtību, kā 
arī ierobežotu konkurences kropļojumus 
Savienības tirgū, nav pietiekami labi 
sasniedzami dalībvalstīs, un tāpēc, ņemot 
vērā ierosināto darbību būtībai raksturīgo 
Eiropas mērogu, ir labāk sasniedzami 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā paredzēts Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 5. pantā. Saskaņā ar 
proporcionalitātes principu, kā noteikts 
minētajā pantā, šajā direktīvā paredzēti 
vienīgi tie pasākumi, kas ir vajadzīgi šo 
mērķu sasniegšanai.

saistībā ar informācijas produktiem un 
pakalpojumiem ar pievienoto vērtību, kā 
arī, no otras puses, pilsoņiem, lai 
vienkāršotu informācijas brīvu apriti un 
komunikāciju, nav pietiekami labi 
sasniedzami dalībvalstīs, un tāpēc, ņemot 
vērā ierosināto darbību būtībai raksturīgo 
Eiropas mērogu, ir labāk sasniedzami 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā paredzēts Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 5. pantā. Saskaņā ar 
proporcionalitātes principu, kā noteikts 
minētajā pantā, šajā direktīvā paredzēti 
vienīgi tie pasākumi, kas ir vajadzīgi šo 
mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas priekšlikums Grozījums

(18) Iepriekš apspriežoties ar 
ieinteresētajām pusēm, Komisijai, sniedzot 
ieteikumus, būtu jāpalīdz dalībvalstīm 
īstenot direktīvu konsekventi, īpaši 
attiecībā uz maksas noteikšanu un izmaksu 
aprēķinu, kā arī par ieteicamajiem 
licencēšanas nosacījumiem un formātiem.

(18) Iepriekš apspriežoties ar 
ieinteresētajām pusēm, Komisijai, sniedzot 
ieteikumus un izveidojot pamatnostādnes, 
būtu jāpalīdz dalībvalstīm īstenot direktīvu 
konsekventi, īpaši attiecībā uz maksas 
noteikšanu un izmaksu aprēķinu, kā arī par 
ieteicamajiem licencēšanas nosacījumiem 
un formātiem.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/98/EK
2. pants – 6. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

6. “mašīnlasāms” ir tāds digitalizēts 6. “mašīnlasāms” ir tāds digitalizēts 
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dokuments, kas ir pietiekami strukturēts, 
lai lietojumprogrammas spētu uzticami
identificēt faktoloģiskas vienības un to 
iekšējo struktūru.

dokuments, kas ir strukturēts, lai 
lietojumprogrammas spētu tehnoloģiski 
neitrāli iegūt atsevišķus interesējošus 
datus.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2003/98/EK
3. pants – 1. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

1) Ievērojot 2. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka 1. pantā minētie dokumenti ir 
atkalizmantojami komerciāliem vai 
nekomerciāliem mērķiem saskaņā ar III un 
IV nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

1) Ievērojot 2. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka 1. pantā minētie valsts 
sektora iestāžu dokumenti ir 
atkalizmantojami komerciāliem vai 
nekomerciāliem mērķiem saskaņā ar III un 
IV nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem, ja 
runa ir par dokumentiem, kas ir pieejami 
saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajiem 
noteikumiem par valsts sektora 
informācijas pieejamību. Šos 
dokumentus, cik iespējams, izplata 
tehnoloģiski neitrālā, mašīnlasāmā 
formātā.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2003/98/EK
3. pants – 2. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

2) Attiecībā uz dokumentiem, uz kuriem 
bibliotēkām (tostarp universitāšu 
bibliotēkām), muzejiem un arhīviem ir 
intelektuālā īpašuma tiesības, gadījumos, 
kad ir atļauta dokumentu atkalizmantošana, 
dalībvalstis nodrošina to, ka šie dokumenti 
ir atkalizmantojami komerciāliem vai 
nekomerciāliem mērķiem saskaņā ar III un 

2) Attiecībā uz dokumentiem, uz kuriem 
bibliotēkām (tostarp universitāšu 
bibliotēkām), muzejiem un arhīviem ir 
intelektuālā īpašuma tiesības, gadījumos, 
kad ir atļauta dokumentu atkalizmantošana, 
dalībvalstis nodrošina to, ka šie dokumenti 
ir atkalizmantojami komerciāliem vai 
nekomerciāliem mērķiem saskaņā ar III un 
IV nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem, ja 
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IV nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem. runa ir par dokumentiem, kas ir pieejami 
saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajiem 
noteikumiem par valsts sektora 
informācijas pieejamību. Šos 
dokumentus, cik iespējams, izplata
tehnoloģiski neitrālā, mašīnlasāmā 
formātā.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – 2. apakšpunkts
Direktīva 2003/98/EK
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) panta 4. punkta beigās pievieno šādu
tekstu:

(2) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“Viena no tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas iespējām ir pārskatīšana, ko 
veic neatkarīga iestāde, kurai ir piešķirtas 
īpašas reglamentējošās pilnvaras attiecībā 
uz valsts sektora informācijas 
atkalizmantošanu un kuras lēmumi ir 
saistoši attiecīgajai publiskā sektora 
iestādei.”;

“4. Jebkurš nelabvēlīgs lēmums ietver 
norādi uz pārsūdzēšanas līdzekļiem 
gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs vēlas 
pārsūdzēt lēmumu.   Tiesiskās aizsardzības
līdzeklī iekļauj norādi uz iespēju panākt,
ka dalībvalstu iestādes lēmumu pārskata.”

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/98/EK
5. pants – 1. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

1) panta 1. punktā tekstu “izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus” aizstāj ar 
tekstu “mašīnlasāmā formātā un kopā ar to 
metadatiem”;

1) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Valsts sektora iestādes, kad vien 
iespējams un ja tas ir lietderīgi, dara 
dokumentus pieejamus jebkādā esošā 
formātā vai valodā mašīnlasāmā formātā 
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ar to metadatiem. Tas neietver pienākumu 
valsts sektora iestādēm radīt, digitalizēt, 
pielāgot vai padarīt tehnoloģiski neitrālus, 
mašīnlasāmus dokumentus, lai izpildītu 
pieprasījumu, un tas arī neietver 
pienākumu izsniegt izrakstus no 
dokumentiem, ja tas būtu saistīts ar 
nesamērīgiem pūliņiem, kas pārsniedz 
vienkāršu darbību.”;

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – 1. apakšpunkts 
Direktīva 2003/98/EK
6. pants – 1. punkts 

Komisijas priekšlikums Grozījums

1. Ja tiek iekasēta maksa par dokumentu 
atkalizmantošanu, kopējā summa, ko 
iekasē valsts sektora iestādes, nepārsniedz 
šo dokumentu reproducēšanas un 
izplatīšanas robežizmaksas.

1. Ja tiek iekasēta maksa par dokumentu 
atkalizmantošanu, kopējā summa, ko 
iekasē valsts sektora iestādes, nepārsniedz 
šo dokumentu reproducēšanas, 
nodrošināšanas un izplatīšanas 
robežizmaksas.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – 1. apakšpunkts
Direktīva 2003/98/EK
6. pants – 2. punkts 

Komisijas priekšlikums Grozījums

2. Saskaņā ar objektīviem, pārredzamiem 
un pārbaudāmiem kritērijiem, ja tas ir 
sabiedrības interesēs un ja to apstiprina 
4. panta 4. punktā minētā neatkarīgā 
iestāde, un neskarot šī panta 3. un 
4. punktu, izņēmuma gadījumos, jo īpaši 
tad, ja valsts sektora iestādes rada 
ievērojamu daļu no savām darbības 
izmaksām, kuras saistītas ar tām uzticēto 
sabiedrisko uzdevumu veikšanu, 
izmantojot savas intelektuālā īpašuma 

2. Pirmo punktu nepiemēro:
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tiesības, publiskā sektora iestādēm var 
ļaut iekasēt tādu maksu par dokumentu 
atkalizmantošanu, kas pārsniedz 
robežizmaksas.

a) izņēmuma gadījumos, kuros valsts 
sektora iestādēm ir jāgūst peļņa, lai segtu 
lielāko daļu savu izmaksu, kas radušās, 
pildot publisko uzdevumu;
b) bibliotēkām (tostarp universitāšu 
bibliotēkām), muzejiem un arhīviem.

Pamatojums

Ja atkalizmantošana ir ražošanas vai komerciālā nolūkā, valsts sektora iestādēm jābūt 
iespējai paaugstināt izmaksu segšanas maksu, lai nosegtu izdevumus, kas rodas, nododot 
tālāk datus, un lai izvairītos no negatīvas iedarbības uz valsts sektora informācijas kvalitāti 
un spēju veikt ieguldījumus. Bibliotēkām (tostarp universitāšu bibliotēkām), muzejiem un 
arhīviem sava darbība daļēji jāfinansē pašām. Ja nebūtu šo ieņēmumu, dalībvalstu kultūras 
budžetā rastos liels deficīts.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – 1. apakšpunkts
Direktīva 2003/98/EK
6. pants – 3. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

3. Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, 
bibliotēkas (tostarp universitāšu 
bibliotēkas), muzeji un arhīvi var iekasēt 
tādu maksu par to rīcībā esošo 
dokumentu atkalizmantošanu, kas 
pārsniedz robežizmaksas.

svītrots

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – 2. apakšpunkts
Direktīva 2003/98/EK
6. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) pašreizējais 6. panta teksts kļūst par 4. 
punktu;

2) pašreizējā 6. panta teksts kļūst par 
4. punktu un ir formulēts šādi:

“4. Ja maksa tiek iekasēta saskaņā ar 
2. punktu, tās kopējo lielumu nosaka, 
izmantojot objektīvus, pārredzamus un 
variējamus kritērijus, un kopējie 
ienākumi, ko gūst nododot šos 
dokumentus atkalizmantošanai vai 
atļaujot atkalizmantošanu, nepārsniedz 
izmaksas, kas saistītas ar to ieguvi, izveidi, 
pavairošanu, izsniegšanu un izplatīšanu, 
taču ir pieļaujama investēto līdzekļu 
atgūšana saprātīgā līmenī, kas atbilst 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, ko ar 
savu darbību sniedz šīs iestādes vai 
struktūras. Ja projektu mērķi ir tīri 
komerciāli, no šīm maksām gūtie 
ieņēmumi ir jāinvestē atbilstīgi mērķim un 
pārredzamības kritērijam, kas nav 
pretrunā sabiedrības interesēm. Maksām, 
kas minētas 1. un 2. pantā, jābūt 
orientētām uz cenām attiecīgajā 
pārskata periodā un aprēķinātām 
saskaņā ar grāmatvedības principiem, 
ko piemēro attiecīgajās valsts sektora 
iestādēs.”.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/98/EK
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas priekšlikums Grozījums

2.a Pievieno šādu punktu:
“4a. Dalībvalstīm ir pienākums 
izraudzīties iestādi, kas ir piemērota un 
kurai ir pienācīga profesionālā 
kompetence, lai pārraudzītu, kā tiek 
ievēroti 4. punktā minētie maksas 
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noteikšanas kritēriji.”

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
1.pants – 6. punkts – 3. apakšpunkts
Direktīva 2003/98/EK
6. pants – 5. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

(3) pantā pievieno jaunu 5. punktu:

Pienākumu pierādīt, ka maksa noteikta 
atbilstīgi šim pantam, uzņemas valsts 
sektora iestāde, kura iekasē maksu par 
dokumentu atkalizmantošanu.

svītrots

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/98/EK
7. pants

Komisijas priekšlikums Grozījums

7. direktīvas 7. pantā (Pārredzamība),
tekstu “kas pārsniedz robežizmaksas, vai” 
iekļauj pēc teksta “aprēķinot maksu”;

7. direktīvas 7. pantā (Pārredzamība) trešo 
teikumu izsaka šādā redakcijā:

“Attiecīgā valsts sektora iestāde arī 
norāda, kādi faktori tiks ņemti vērā, 
aprēķinot maksu atbilstoši 6. pantam.”;

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts – 1. apakšpunkts
Direktīva 2003/98/EK
8. pants – 1. punkts
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Komisijas priekšlikums Grozījums

Attiecīgos gadījumos izmantojot licenci,
valsts sektora iestādes var atļaut 
atkalizmantot dokumentus bez 
nosacījumiem vai arī var paredzēt 
nosacījumus, piemēram, norādīt avotu. Šie 
nosacījumi neparedz nevajadzīgus 
ierobežojumus atkalizmantošanas 
iespējām, un tos neizmanto, lai ierobežotu 
konkurenci.

Valsts sektora iestādes var atļaut 
atkalizmantot dokumentus bez 
nosacījumiem vai arī attiecīgā gadījumā 
var paredzēt nosacījumus, izmantojot 
licenci, kurā noteikti būtiskie jautājumi.
Šie nosacījumi neparedz nevajadzīgus 
ierobežojumus atkalizmantošanas 
iespējām, un tos neizmanto, lai ierobežotu 
konkurenci.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/98/EK
9. pants

Komisijas priekšlikums Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai būtu pieejamas
praktiskas metodes, kas atvieglo 
atkalizmantošanai pieejamo dokumentu 
meklēšanu vairākās valodās, piemēram, 
galveno dokumentu un attiecīgo metadatu 
saraksti, kuriem, vēlams, vajadzētu būt 
pieejamiem tiešsaistē, turklāt mašīnlasāmā 
formātā, un portālu vietnes, kam ir saites ar 
decentralizētiem līdzekļu sarakstiem.

Dalībvalstis veic praktiskus pasākumus, 
kas atvieglo atkalizmantošanai pieejamo 
dokumentu meklēšanu visā Savienībā, 
piemēram, galveno dokumentu un attiecīgo 
metadatu saraksti, kuriem, vēlams, 
vajadzētu būt pieejamiem tehnoloģiski 
neitrālā, mašīnlasāmā formātā, un portālu 
vietnes, kam ir saites ar līdzekļu 
sarakstiem.

Pamatojums

Ieviest meklēšanas iespējas vairākās valodās ir lietderīgi, un to jau tagad piedāvā brīvprātīgi.
Tomēr, ņemot vērā valsts sektora finansiālo stāvokli, vispārēja pienākuma ieviešana, lai šāda 
meklēšana vienmēr būtu pieejama arī citās Eiropas valodās, būtu saistīta ar nesamērīgi 
augstām izmaksām.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9.a punkts (jauns) 
Direktīva 2003/98/EK
11. pants – 2. punkts 
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Komisijas priekšlikums Grozījums

(9a) Direktīvas 11. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu: 
“2. Atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem, 
ja nepieciešamas ekskluzīvas tiesības, lai 
sniegtu pakalpojumus sabiedrības 
interesēs, šādas ekskluzīvas vienošanās 
pamatotību pārskata regulāri un katrā 
ziņā reizi četros gados. Ekskluzīvās 
vienošanās, kuras noslēgtas pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā, ir pakļautas 
pārredzamības pamatprincipam, un valsts 
sektora iestādes tās dara zināmas 
atklātībai.”;

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9.b punkts (jauns) 
Direktīva 2003/98/EK
11. pants – 2.a punkts (jauns) 

Komisijas priekšlikums Grozījums

9.b Direktīvas 11. pantu papildina ar šādu 
punktu:
“2a. Atkāpjoties no 1. punkta, ja 
ekskluzīvas tiesības tiek piešķirtas saistībā 
ar komerciālu izmantošanu, kas ir 
vajadzīga, lai digitalizētu kultūras vērtību 
kolekcijas, komerciāla izmantošana 
neturpinās ilgāk par septiņiem gadiem. 
Šajā periodā ekskluzīvās tiesības nav 
nepieciešams pārskatīt. Ekskluzīvas 
vienošanās, kuras noslēgtas pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā, ir pārredzamas 
un tiek darītas zināmas atklātībai.”
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Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2003/98/EK
11. pants – 3. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

(10) direktīvas 11. panta (Aizliegums slēgt 
ekskluzīvas vienošanās) 3. punkta beigās 
pievieno šādu teikumu:

(10) Direktīvas 11. panta (Aizliegums slēgt 
ekskluzīvas vienošanās) 3. punktu aizstāj 
ar šādu:

“Tomēr šādas vienošanās, kurās iesaistītas 
kultūras iestādes un universitāšu 
bibliotēkas, tiek izbeigtas, beidzoties 
līguma termiņam, vai jebkurā gadījumā ne 
vēlāk kā 20XX. gada 31. decembrī 
[6 gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā].”;

“3. Esošās ekskluzīvās vienošanās, kuras 
neatbilst nosacījumiem attiecībā uz 
2. punktā paredzēto izņēmumu, tiek 
izbeigtas, beidzoties līguma termiņam, bet 
jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2008. gada 
31. decembrī. Šādas vienošanās, kuras 
attiecas uz bibliotēkām (tostarp
universitāšu bibliotēkām), muzejiem un 
arhīviem un kuras neatbilst nosacījumiem 
attiecībā uz 2. punkta vai 2.a punkta 
izņēmumu, tiek izbeigtas, beidzoties 
līguma termiņam, bet jebkurā gadījumā ne 
vēlāk kā 20XX. gada 31. decembrī 
[6 gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā].”;

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 12. punkts – ievaddaļa
Direktīva 2003/98/EK
13. pants – 1. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

12. direktīvas 13. pantā (Pārskatīšana) 
tekstu “2008. gada 1. jūlijam” aizstāj ar 
[3 gadi pēc transponēšanas dienas] un 
pievieno šādu punktu:

(12) direktīvas 13. pantā (Pārskatīšana) 
tekstu “2008. gada 1. jūlijam” aizstāj ar 
[5 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas] un pievieno šādu punktu:
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Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/98/EK
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas priekšlikums Grozījums

Dalībvalstis katru gadu iesniedz Komisijai 
ziņojumu par to, cik lielā mērā 
atkalizmantota valsts sektora informācija, 
kā arī par nosacījumiem, ar kādiem šī 
informācija ir publiskota, un 4. panta 
4. punktā minētās neatkarīgās iestādes 
darbu.

2.a Dalībvalstis reizi 2 gados iesniedz 
Komisijai ziņojumu par to, cik lielā mērā 
atkalizmantota valsts sektora informācija, 
kā arī par nosacījumiem, ar kādiem šī 
informācija ir publiskota, un 4. panta 
4. punktā minētās neatkarīgās iestādes 
darbu.

Pamatojums

Nav lietderīgi sniegt ziņojumu reizi gadā, jo gada laikā nav gaidāmas izmaiņas ziņojumu 
sniegšanas pienākuma situācijā un valsts sektora iestādēm rastos nesamērīgi papildu 
izdevumi.
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