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GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju iekļaut ziņojumā šādus grozījumus.

Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Dokumentu jāuzskata par 
dokumentu mašīnlasāmā formātā, ja tas 
ir digitāls dokuments datnes formātā, kas 
ļauj lietojumprogrammām viegli 
identificēt, nolasīt un iegūt no tā datus. 
Tādās datnēs kodētus dokumentus, kurām 
ir jebkādā veidā ierobežota apstrāde vai 
apstrādei vajadzīga īpašas tehnoloģijas 
noteikšana, neuzskata par dokumentiem 
mašīnlasāmā formātā. Dalībvalstu 
pienākums ir nodrošināt brīvi pieejamu 
mašīnlasāmo formātu izmantošanu, 
izņemot datus, attiecībā uz kuriem ir 
piemērotāk un pamatotāk izmantot citus 
formātus.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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, 

(12) Ja tiek iekasēta maksa par dokumentu 
atkalizmantošanu, tai principā nevajadzētu 
pārsniegt robežizmaksas, kas radušās 
attiecīgā atkalizmantošanas pieprasījuma 
izpildes procesā. Jo īpaši būtu jāņem vērā 
nepieciešamība netraucēt tādu valsts
sektora iestāžu normālu darbību, kas sedz 
nozīmīgu daļu no darbības izmaksām, 
kuras saistītas ar tām uzticēto sabiedrisko 
uzdevumu veikšanu, izmantojot savas 
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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.

intelektuālā īpašuma tiesības. Pienākums 
pierādīt, ka maksa ir balstīta uz izmaksām 
un atbilst attiecīgajiem ierobežojumiem, 
vienmēr būtu jāuzņemas valsts sektora 
iestādei, kura iekasē maksu par dokumentu 
atkalizmantošanu. Šādas maksas jānosaka 
saskaņā ar objektīviem, pārredzamiem un 
pārbaudāmiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Attiecībā uz jebkuru dokumenta 
atkalizmantošanu publiskā sektora iestādes 
var, ja iespējams, atkalizmantotājam 
izvirzīt nosacījumus, piemēram, liekot 
sniegt atsauci uz avotu. Izsniedzot licences 
saistībā ar publiskā sektora informācijas 
atkalizmantošanu, jebkurā gadījumā būtu 
jānosaka iespējami mazāk ierobežojumu 
attiecībā uz atkalizmantošanu. Nozīmīga 
loma šajā sakarā var būt arī tiešsaistē 
pieejamām atklātajām licencēm, kuras 
piešķir plašākas atkalizmantošanas tiesības 
bez tehnoloģiskiem, finansiāliem vai 
ģeogrāfiskiem ierobežojumiem un balstās 
uz brīvi pieejamu datu formātiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāveicina valsts izsniegto
atklāto licenču izmantošana.

(13) Attiecībā uz jebkuru dokumenta 
atkalizmantošanu valsts sektora iestādes 
var, ja iespējams, atkalizmantotājam 
izvirzīt nosacījumus, piemēram, liekot 
sniegt atsauci uz avotu. Izsniedzot licences 
saistībā ar valsts sektora informācijas 
atkalizmantošanu, jebkurā gadījumā būtu 
jānosaka iespējami mazāk ierobežojumu 
attiecībā uz atkalizmantošanu. Nozīmīga 
loma šajā sakarā ir arī tiešsaistē pieejamām 
atklātajām licencēm, kuras piešķir plašākas 
atkalizmantošanas tiesības bez 
tehnoloģiskiem, finansiāliem vai 
ģeogrāfiskiem ierobežojumiem un balstās 
uz brīvi pieejamu datu formātiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāveicina atklāto licenču 
izmantošana, kurai laika gaitā jākļūst 
standartizētai visā Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts 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 
valsts sektora informācijas 
atkalizmantošanas jomā. Dalībvalstis var 
piešķirt jebkurai esošai iestādei attiecīgas 
pilnvaras pārskatīt visus valsts sektora 
iestādes pieņemtos lēmumus par 
atkalizmantošanu. Lai Savienības līmenī 
pieejas izmantotu konsekventi, būtu 
jāveicina neatkarīgo iestāžu savstarpējā 
koordinācija, jo īpaši izmantojot 
informācijas apmaiņu par paraugpraksi un 
datu atkalizmantošanas politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ir jānodrošina, ka dalībvalstis (skatīt 
19. apsvērumu) ziņo Komisijai par 
publiskā sektora informācijas 
atkalizmantošanas apjomu, nosacījumiem, 
kam atbilstīgi tā ir publiskota, un 
neatkarīgās iestādes darbu. Lai Savienības 
līmenī pieejas izmantotu konsekventi, būtu 
jāveicina neatkarīgo iestāžu savstarpējā 
koordinācija, jo īpaši izmantojot 
informācijas apmaiņu par paraugpraksi un 
datu atkalizmantošanas politiku.

(17) Ir jānodrošina, ka dalībvalstis (skatīt 
19. apsvērumu) ziņo Komisijai par valsts 
sektora informācijas pieejamību 
atkalizmantošanai, nosacījumiem, kam 
atbilstīgi tā ir publiskota, un neatkarīgās 
iestādes darbu. Lai Savienības līmenī 
pieejas izmantotu konsekventi, būtu 
jāveicina neatkarīgo iestāžu savstarpējā 
koordinācija, jo īpaši izmantojot 
informācijas apmaiņu par paraugpraksi un 
datu atkalizmantošanas politiku.

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/98/EK
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) panta 2. punkta c) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:
“c) dokumentiem, kas izņemti no 
pieejamības atbilstīgi dalībvalstīs 
noteiktiem pieejas režīmiem, tostarp 
pamatojoties uz:
– valsts drošības aizsardzību (t. i., valsts 
drošību), aizsardzību vai sabiedrības 
drošību,
– statistikas vai komerciālu 
konfidencialitāti,
– privātuma un personas datu 
aizsardzību;”

Or. en

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/98/EK
2. pants – 6. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. “Dokuments mašīnlasāmā formātā” ir 
digitalizēts dokuments datnes formātā, kas 
ļauj lietojumprogrammām tehnoloģiski 
neitrālā veidā viegli identificēt, atpazīt un 
iegūt no dokumenta interesējošos datus.

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – -1. apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/98/EK
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(- 1) 1. punktu aizstāj ar šādu:
Valsts sektora iestādes apstrādā 
atkalizmantošanas pieprasījumus, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Minētās iestādes, izmantojot
elektroniskos saziņas līdzekļus, ja 
iespējams un tas ir lietderīgi, nodrošina 
dokumentu pieejamību pieteikuma 
iesniedzējam atkalizmantošanai, vai, ja 
ir nepieciešama licence, pabeidz licences 
piedāvājumu pieteikuma iesniedzējam 
pieņemamā termiņā, kas atbilst 
termiņiem, kādi noteikti dokumentu 
pieejas pieprasījumu apstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – 1. apakšpunkts
Direktīva 2003/98/EK
6. pants – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts 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 
atkalizmantošanas pieprasījuma izpildes 
robežizmaksas, ja šāda izpilde rada 
papildu izmaksas.

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – 2. apakšpunkts
Direktīva 2003/98/EK
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) pašreizējais 6. panta teksts kļūst par 
4. punktu, un tam pievieno šādu tekstu: 
“Ja maksa tiek ņemta saskaņā ar 2. un 
3. punktu, to nosaka saskaņā ar 
objektīviem, pārredzamiem un 
pārbaudāmiem kritērijiem, un kopējie 
ienākumi no dokumentu sagādāšanas un 
atkalizmantošanas atļaušanas 
nepārsniedz savākšanas, izgatavošanas, 
reproducēšanas un izplatīšanas un, 
vajadzības gadījumā, personas datu 
anonimizēšanas izmaksas kopā ar 
pamatotu ienākumu no ieguldījumiem. 
Maksām jābūt orientētām uz cenām 
attiecīgajā pārskata periodā un 
aprēķinātām saskaņā ar grāmatvedības 
principiem, ko piemēro attiecīgajās valsts 
sektora iestādēs.”.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/98/EK
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. direktīvas 7. pantā (Pārredzamība), 
tekstu “ja tas ir iespējams un ir lietderīgi” 
svītro un tekstu “kas pārsniedz 
robežizmaksas, vai” iekļauj pēc teksta 
“aprēķinot maksu”;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts – 1. apakšpunkts
Direktīva 2003/98/EK
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Attiecīgos gadījumos izmantojot licenci, 
valsts sektora iestādes var atļaut 
atkalizmantot dokumentus bez 
nosacījumiem vai arī var paredzēt 
nosacījumus, piemēram, norādīt avotu. 
Šādiem nosacījumiem jābūt pieejamiem, 
izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, 
un tie nevajadzīgi nedrīkst ierobežot
atkalizmantošanas iespējas, kā arī tos 
nedrīkst izmantot, lai ierobežotu 
konkurenci.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/98/EK
8. pants – 3. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) Pievieno šādu punktu:
“3. Šā panta konsekventas īstenošanas 
nolūkā Komisija pieņem pamatnostādnes 
ieteiktajām standarta un, vēlams, 
atklātām licencēm valsts sektora 
informācijas atkalizmantošanai. Šajās 
pamatnostādnēs ietver īpašu datu 
aizsardzības klauzulu.”

Or. en

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
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Direktīva 2003/98/EK
13. pants – 3. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts 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.“

Dalībvalstis reizi trijos gados iesniedz 
Komisijai ziņojumu par valsts sektora 
informācijas pieejamību 
atkalizmantošanai, kā arī par 
nosacījumiem, ar kādiem šī informācija ir 
publiskota, un 4. panta 4. punktā minētās 
neatkarīgās iestādes darbu.“

Or. en


