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Grozījums Nr. 12
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Dati un informācija, ko rada 
dalībvalstu valdības, valsts sektora un ES 
iestādes un struktūras, veido plašus, 
daudzveidīgus un vērtīgus resursus, kas 
var veicināt uz zināšanām balstītu 
ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Ioannis A. Tsoukalas

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, var būtiski stimulēt tādu jaunu 
pakalpojumu attīstību, kuru pamatā ir jauni 
šādas informācijas kombinēšanas un 
izmantošanas veidi, stimulēt ekonomikas 
izaugsmi un veicināt sociālo līdzdalību. 
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.
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Or. en

Grozījums Nr. 14
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Atļaujot atkalizmantot publiskā sektora 
iestāžu rīcībā esošos dokumentus, papildu 
labumu gūst gan atkalizmantotāji, tiešie 
lietotāji un sabiedrība kopumā, gan 
daudzos gadījumos arī pati publiskā 
iestāde, jo atkalizmantotāju un tiešo 
lietotāju sniegtās atsauksmes informācijas 
turētājam ļauj uzlabot savāktās 
informācijas kvalitāti.

(3) Atļaujot atkalizmantot publiskā sektora 
iestāžu rīcībā esošos datus un dokumentus, 
papildu labumu gūst gan atkalizmantotāji, 
tiešie lietotāji un sabiedrība kopumā, gan 
arī pati publiskā iestāde, jo pārredzamības 
veicināšana un atkalizmantotāju un tiešo 
lietotāju sniegtās atsauksmes informācijas 
turētājam ļauj uzlabot savāktās 
informācijas kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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 

(6) Direktīvā 2003/98/EK nav noteikts 
dalībvalstu pienākums atļaut piekļuvi 
publiskā sektora dokumentiem un to
atkalizmantošanu. Lēmumu atļaut vai 
neatļaut atkalizmantošanu pieņem 
dalībvalsts vai attiecīgā publiskā sektora 
iestāde. Ar direktīvu tiek tikai saskaņoti 
nosacījumi, kas padara dokumentus 
pieejamus atkalizmantošanai. Vienlaikus 
šīs direktīvas pamatā ir valstu noteikumi 
par piekļuvi dokumentiem. Dažas 
dalībvalstis atkalizmantošanas tiesības ir 
skaidri sasaistījušas ar šīm piekļuves 
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noteikumu kopumiem nav tik skaidra, 
tādējādi radot tiesisko nenoteiktību.

tiesībām, savukārt citas dalībvalstis 
dokumentu atkalizmantošanas tiesības ir
tiesiski nošķīrušas no valsts noteikumiem 
par piekļuvi informācijai un informācijas 
brīvību.

Or. de

Grozījums Nr. 16
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Dalībvalstu noteikumu par piekļuvi 
publiskajiem dokumentiem pamatā ir 
pārredzamība un informācijas brīvība. 
Tomēr dažos gadījumos šīs piekļuves 
tiesības ir ierobežotas, piemēram, 
personām, kurām saistībā ar šiem 
dokumentiem ir īpaša interese, vai 
gadījumos, ja dokumentos iekļauta 
sensitīva informācija, kas saistīta, 
piemēram, ar valsts vai sabiedrisko 
drošību.

Or. de

Grozījums Nr. 17
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pienākums visus vispārpieejamos 
dokumentus padarīt atkalizmantojamus 
būtu jānosaka, vienlaikus garantējot 
privātuma un personas datu aizsardzību 
Savienības līmenī un saskaņā ar 
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Savienības tiesību aktiem datu 
aizsardzības jomā, tostarp attiecinot šo 
prasību arī uz datu pārrobežu 
atkalizmantošanu, ko veic, vajadzības 
gadījumā padarot personas datus 
anonīmus.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Direktīvā 2003/98/EK dalībvalstīm 
nav noteikts pienākums digitalizēt 
analogā formātā pieejamo informāciju vai 
padarīt to mašīnlasāmu tehnoloģiski 
neitrālā veidā. Publiskā sektora iestādes 
pašas var lemt par to, kurus datus, kad un 
ar kādiem nosacījumiem digitalizēt.

Or. de

Grozījums Nr. 19
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6c) Direktīva 2003/98/EK ir piemērojama 
tādiem dokumentiem, kuru pieejamības 
nodrošināšana ir daļa no attiecīgo valsts 
sektora iestāžu publiskā uzdevuma, kā 
paredzēts attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktos vai citos saistošos noteikumos. 
Attiecīgajām iestādēm jābūt iespējai 
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noteikt šādu publisko uzdevumu vai nu 
kopumā, vai katrā gadījumā atsevišķi.

Or. de

Grozījums Nr. 20
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Direktīva 2003/98/EK ierobežo
dokumentu autoru intelektuālā īpašuma 
tiesības. Tāpēc 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.

Or. de

Grozījums Nr. 22
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Tādēļ Direktīvā 2003/98/EK būtu 
jāparedz skaidrs pienākums dalībvalstīm, 
kā arī Eiropas Savienības iestādēm un 
struktūrām visus vispārpieejamos 
dokumentus atzīt par atkalizmantojamiem
un visus turpmākos dokumentus veidot tā, 
lai tie būtu atkalizmantojami. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

jāparedz, ka dalībvalstis visus 
vispārpieejamos dokumentus atzīst 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.

Or. da

Grozījums Nr. 24
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai noteiktu dokumentus, kuru 
sagādāšana ir darbība, kas neietilpst 
attiecīgo valsts sektora iestāžu publiskā 
uzdevuma jomā, kā tas noteikts ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem vai 
citiem saistošiem noteikumiem, publisko
uzdevumu var noteikt kopumā vai 
atsevišķām valsts sektora iestādēm katrā 
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gadījumā atsevišķi.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Brīvi pieejamie dokumenti, kas ir 
bibliotēku (tostarp universitāšu 
bibliotēku), muzeju un arhīvu rīcībā, ir 
atzīstami par atkalizmantojamiem.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Šī direktīva ir jāīsteno un jāpiemēro 
pilnīgā saskaņā ar personas datu
aizsardzības principiem atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvai 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Jo 
īpaši, atļaujot atkalizmantot tādus 
dokumentus, piekļuvi kuriem neierobežo 
dalībvalstu piekļuves režīmi, ir jāievēro 
valsts tiesību aktos noteiktie ierobežojumi 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK par tajos 
iekļauto personas datu apstrādi.

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Ioannis A. Tsoukalas

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, valsts 
iestādēm, kas pārvalda arheoloģiskās 
vietas un kultūras objektus, un arhīviem. 
Direktīvu nepiemēro citām kultūras 
iestādēm, piemēram, operai, baletam vai 
teātrim, tostarp šādu iestāžu arhīviem.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Attiecībā uz kultūras satura 
kolekciju aprakstu, digitalizāciju un 
izstādīšanu — bibliotēkām (tostarp 
universitāšu bibliotēkām), muzejiem, 
arhīviem un privātajiem partneriem ir 
pieejamas dažādas sadarbības iespējas, 
kurās iesaistītas valsts sektora iestādes, 
kas sadarbības partneriem piešķir 
ekskluzīvas piekļuves un komerciālas 
izmantošanas tiesības. Prakse liecina, ka 
šādas publiskā un privātā sektora 
partnerības var atvieglot kultūras satura 
kolekciju lietderīgu izmantošanu un 
vienlaikus arī paātrina sabiedrības 
locekļu piekļuvi kultūras mantojumam. 
Tāpēc ar Direktīvu 2003/98/EK 
nevajadzētu radīt šķēršļus tādu 
vienošanos slēgšanai, kas piešķir 
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ekskluzīvas tiesības. Turklāt kultūras 
iestādēm jāvar pašām brīvi izvēlēties 
partnerus, ar kuriem tās vēlas sadarboties, 
ievērojot pārredzamības un 
nediskriminācijas principus.

Or. de

Grozījums Nr. 29
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Eiropas Savienības iestādēm un 
struktūrām jābūt vadošām, piemēram, 
valsts sektora informācijas 
atkalizmantošanā, tādējādi pārveidojot 
informācijas pārvaldību visā valsts 
sektorā, veicinot paraugpraksi un attīstot 
inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Šīs direktīvas darbības joma ir 
jāattiecina arī uz reģionālajām 
pašvaldībām un vietējām iestādēm, kas 
veido īpaši vērtīgu sabiedrisko 
pakalpojumu datu avotu.

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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).

(11) Lai atvieglotu atkalizmantošanu, 
publiskā sektora iestādēm būtu jādara 
dokumenti pieejami mašīnlasāmā formātā 
un kopā ar to metadatiem, ja iespējams un 
vajadzīgs, nepieciešamības gadījumā
izmantojot atklātos standartus un 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).

Or. en

Grozījums Nr. 32
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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 

(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 
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izveido Telpiskās informācijas 
infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE).

Direktīvu 2007/2/EK, ar ko izveido 
Telpiskās informācijas infrastruktūru 
Eiropas Kopienā (INSPIRE).

Or. de

Grozījums Nr. 33
Salvador Sedó i Alabart

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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).

(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).

Or. en

Grozījums Nr. 34
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Dokuments ir uzskatāms par 
dokumentu mašīnlasāmā formātā, ja tas 
ir datnes formātā, kas ir strukturēta tā, lai 
programmatūras lietotnes viegli varētu 
noteikt, atpazīt un atlasīt vajadzīgos datus. 
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Datnēs šifrēti dati, kas strukturēti 
mašīnlasāmā formātā, ir mašīnlasāmi 
dati. Mašīnlasāmie formāti var būt 
oficiālie atvērtie standarti vai nebūt tādi. 
Datnes formātā šifrētie dokumenti, kuru 
automātiskā apstrāde ir ierobežota, jo 
datus no šiem dokumentiem nav 
iespējams atlasīt vai ir sarežģīti to izdarīt, 
nav uzskatāmi par dokumentiem 
mašīnlasāmā formātā. Attiecīgos 
gadījumos dalībvalstīm būtu jāveicina 
atvērto mašīnlasāmo formātu lietošana.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Sajjad Karim

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, 
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 
sagādāšanu un atkalizmantošanas 
atļaušanu, tai principā nevajadzētu 
pārsniegt robežizmaksas. Tomēr jo īpaši 
būtu jāņem vērā nepieciešamība netraucēt 
tādu publiskā sektora iestāžu normālu 
darbību, kas sedz nozīmīgu daļu no savām 
izmaksām, kuras saistītas ar tām uzticēto 
sabiedrisko uzdevumu veikšanu vai 
jebkādām īpašām darbībām, kas saistītas 
ar to sabiedrisko uzdevumu, kā arī 
netraucēt bibliotēku, muzeju un arhīvu 
normālu darbību. Šīm valsts sektora 
iestādēm jāļauj iekasēt lielāka maksa par 
atkalizmantošanu. Kopējie ieņēmumi no 
dokumentu sagādāšanas un 
atkalizmantošanas atļaušanas nevar 
pārsniegt savākšanas, izgatavošanas, 
reproducēšanas un izplatīšanas maksas 
kopā ar pamatotu ienākumu no 
ieguldījumiem. Pienākums pierādīt, ka 
maksa ir balstīta uz izmaksām un atbilst 
attiecīgajiem kritērijiem, būtu jāuzņemas 
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publiskā sektora iestādei, kura iekasē 
maksu par dokumentu atkalizmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Salvador Sedó i Alabart

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, 
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 
sagādāšanu un atkalizmantošanas 
atļaušanu, tai principā nevajadzētu 
pārsniegt robežizmaksas. Tomēr jo īpaši 
būtu jāņem vērā nepieciešamība netraucēt 
tādu publiskā sektora iestāžu normālu 
darbību, kam ir nepieciešams segt
nozīmīgu daļu no savām izmaksām, kuras 
saistītas ar tām uzticēto sabiedrisko 
uzdevumu veikšanu, kā arī netraucēt 
bibliotēku, muzeju un arhīvu normālu 
darbību. Šīm valsts sektora iestādēm 
jāļauj iekasēt lielāka maksa par 
atkalizmantošanu. Šāda maksa, kas 
pārsniedz robežizmaksas, jānosaka 
atbilstīgi objektīviem, pārredzamiem un 
pārbaudāmiem kritērijiem, un kopējie 
ieņēmumi no dokumentu sagādāšanas un 
atkalizmantošanas atļaušanas nevar 
pārsniegt savākšanas, izgatavošanas, 
reproducēšanas un izplatīšanas maksas 
kopā ar pamatotu ienākumu no 
ieguldījumiem. Pienākums pierādīt, ka 
maksa ir balstīta uz izmaksām un atbilst 
attiecīgajiem kritērijiem, būtu jāuzņemas 
publiskā sektora iestādei, kura iekasē 
maksu par dokumentu atkalizmantošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

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, 
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, sniegšanas 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.

Or. de

Grozījums Nr. 38
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(12) Ja tiek iekasēta maksa par dokumentu 
atkalizmantošanu, tai principā nevajadzētu 
pārsniegt reproducēšanas un formatēšanas
robežizmaksas, nodrošinot to 
savietojamību, kā arī izplatīšanas 
robežizmaksas, ja vien izņēmuma kārtā tas 
nav pamatots ar objektīviem, 
pārredzamiem un pārbaudāmiem 
kritērijiem. Jo īpaši būtu jāņem vērā 
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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.

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.

Or. ro

Grozījums Nr. 39
Bendt Bendtsen

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 publiskā sektora iestādes, 
ja iespējams, atkalizmantotājam izvirza
nosacījumus, piemēram, liekot sniegt 
atsauci uz avotu. 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.

Or. da

Grozījums Nr. 40
Ioannis A. Tsoukalas
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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 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, kas pieļauj 
brīvu atkalizmantošanu, tostarp 
komerciālu atkalizmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

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 
jāmudina neatkarīgo iestāžu savstarpējā 

(14) Lai pienācīgi īstenotu dažus šīs 
direktīvas elementus, piemēram, tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus, atbilstību 
tarifikācijas principiem un ziņošanas 
saistības, ir vajadzīga uzraudzība, ko īsteno 
kompetenta objektīva iestāde, kuras 
pienākums ir pārskatīt ikvienas publiskā 
sektora iestādes lēmumus par 
atkalizmantošanu. Lai Savienības līmenī 
pieejas izmantotu konsekventi, būtu 
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koordinācija, jo īpaši izmantojot 
informācijas apmaiņu par paraugpraksi un 
datu atkalizmantošanas politiku.

jāmudina savstarpējā koordinācija starp 
šīm iestādēm, jo īpaši izmantojot 
informācijas apmaiņu par paraugpraksi un 
datu atkalizmantošanas politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

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 
jāmudina 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 pārskatīšana, ko 
īsteno iestādes, kuras ir kompetentas 
publiskā sektora informācijas 
atkalizmantošanas jomā. Dalībvalstu 
pienākums ir noteikt atbilstīgas valsts 
iestādes šīs pārskatīšanas veikšanai. Lai 
Savienības līmenī pieejas izmantotu 
konsekventi, būtu jāmudina neatkarīgo 
iestāžu savstarpējā koordinācija, jo īpaši 
izmantojot informācijas apmaiņu par 
paraugpraksi un datu atkalizmantošanas 
politiku.

Or. de

Pamatojums

Neatkarīgas reglamentējošas iestādes izveide būtu pretrunā dalībvalstu centieniem samazināt 
birokrātiju un konsolidēt budžetu, kā arī nevajadzīgi pārsniegtu dalībvalstu pašorganizēšanās 
pilnvaras.

Grozījums Nr. 43
Béla Kovács
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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 
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.

(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, koncentrējot 
uzmanību uz maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, saistībā ar 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.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Dokumentiem un darbiem, tostarp 
audio un audiovizuālajiem materiāliem, 
ko izgatavo publiskās raidorganizācijas
un citas iestādes vai to meitas uzņēmumi, 
lai veiktu sabiedriskās apraides 
uzdevumu, principā jābūt 
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atkalizmantojamiem. Iespēja piekļūt 
šādiem publiski finansētiem dokumentiem 
un tos atkalizmantot būtu īpaši noderīga, 
lai stimulētu atvasinātu radoša satura 
materiālu sagatavošanu un atļautu 
turpmāku to darbu apriti, kas glabājas 
sabiedrisko raidorganizāciju arhīvos.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Katra dalībvalsts dara sabiedrisko 
pakalpojumu informāciju viegli pieejamu 
centralizētā piekļuves punktā, piemēram, 
valsts publiskā sektora informācijas (PSI) 
portālā, tādējādi nodrošinot, ka datu 
kopas ir viegli atrodamas un 
izmantojamas gan valsts, gan pārrobežu 
līmenī. Eiropas Komisija izveido savas 
sabiedrisko pakalpojumu informācijas 
centralizētu reģistru, no kura arī 
iespējams piekļūt valstu PSI portāliem.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Adina-Ioana Vălean

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, 

(17) Ir jānodrošina, ka dalībvalstis (skatīt 
19. apsvērumu) ziņo Komisijai par 
publiskā sektora informācijas 
atkalizmantošanas apjomu, nosacījumiem, 
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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.

kam atbilstīgi tā ir publiskota, un 
objektīvās iestādes darbu. Lai Savienības 
līmenī pieejas izmantotu konsekventi, būtu 
jāveicina objektīvo iestāžu savstarpējā 
koordinācija, jo īpaši izmantojot 
informācijas apmaiņu par paraugpraksi un 
datu atkalizmantošanas politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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, izsakot 
priekšlikumus, būtu jāpalīdz dalībvalstīm 
īstenot direktīvu konsekventi, īpaši 
attiecībā uz maksas noteikšanu un izmaksu 
aprēķinu, kā arī par ieteicamajiem 
licencēšanas nosacījumiem un formātiem.

Or. de

Grozījums Nr. 48
Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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, Komisija, sniedzot 
ieteikumus, var palīdzēt dalībvalstīm 
īstenot direktīvu konsekventi, īpaši 
attiecībā uz maksas noteikšanu un izmaksu 
aprēķinu, kā arī par ieteicamajiem 
licencēšanas nosacījumiem un formātiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 49
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) panta 2. punkta b) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:
“b) dokumenti, attiecībā uz kuriem trešām 
pusēm ir intelektuālā īpašuma tiesības, 
tostarp universitāšu bibliotēku rīcībā 
esošie dokumenti, attiecībā uz kuriem 
universitātei ir intelektuālā īpašuma 
tiesības;”

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka direktīva neattiecas uz dokumentiem, kas ir universitātē 
iekļautu bibliotēku rīcībā, attiecībā uz kuriem universitātei ir intelektuālā īpašuma tiesības. 
Universitāte un tās bibliotēkas var veidot vienu juridisko vienību. Bez šā grozījuma nav 
piemērojama to dokumentu izslēgšana, attiecībā uz kuriem ir spēkā trešo pušu intelektuālā 
īpašuma tiesības, ja dokuments ir bibliotēkas rīcībā, taču intelektuālā īpašuma tiesības pieder 
universitātei, jo universitāte nav atsevišķa (t. i., trešā) puse.

Grozījums Nr. 50
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a panta 2. punkta d) apakšpunktu svītro.

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“e) dokumentiem, kuri ir izglītības un 
pētniecības iestāžu, piemēram, izpētes
iestāžu, tostarp attiecīgos gadījumos tādu 
organizāciju, kas izveidotas, lai nodotu 
izpētes rezultātus, skolu un universitāšu 
(izņemot universitāšu bibliotēkas attiecībā 
uz dokumentiem, kas nav pētniecības 
dokumenti, ko aizsargā trešās puses 
intelektuālā īpašuma tiesības) rīcībā;”

“e) dokumentiem, kuri ir izglītības un 
pētniecības iestāžu, tostarp tādu 
organizāciju, kas izveidotas, lai nodotu 
izpētes rezultātus, skolu un universitāšu 
(izņemot universitāšu bibliotēkas attiecībā 
uz dokumentiem, kas nav pētniecības 
dokumenti, ko aizsargā trešās puses 
intelektuālā īpašuma tiesības) rīcībā;”

Or. en

Grozījums Nr. 52
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) panta 2. punktā pēc e) apakšpunkta 
iekļauj šādu apakšpunktu:
“ea) īpaši sensitīvi reliģiski dokumenti vai 
ar tradicionālām zināšanām saistīti 
dokumenti, kas ir arhīvu, muzeju vai 
bibliotēku (tostarp universitāšu 
bibliotēku) rīcībā;”

Or. en
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Pamatojums

Ir jānodrošina, ka kultūras iestādes, kuru rīcībā ir īpaši sensitīvi reliģiski dokumenti vai ar 
tradicionālām zināšanām saistīti dokumenti, spēj ētiski apstrādāt šādu materiālu 
atkalizmantošanu.

Grozījums Nr. 53
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“f) dokumentiem, kuri ir kultūras iestāžu, 
izņemot bibliotēku, muzeju un arhīvu, 
rīcībā.”;

“f) dokumentiem, kuri ir kultūras iestāžu, 
izņemot bibliotēku, muzeju, valsts iestāžu, 
kas pārvalda arheoloģiskās vietas un 
kultūras objektus, un arhīvu, rīcībā.”;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a) direktīvas 1. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:
“3. Šī direktīva veidota uz dalībvalstīs 
esošo piekļuves režīmu pamata un neskar 
tos.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/98/EK
1. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“5.a) Valsts iestādes nodrošina piekļuves 
valsts sektora informācijai un tās 
atkalizmantošanas atbilstību Savienības 
tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.”

Or. en

Grozījums Nr. 56
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a direktīvas 2. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:
“1. “valsts sektora iestāde” ir valsts, 
reģionāla vai pašvaldības iestāde, 
publisko tiesību subjekti un apvienības, ko 
izveidojusi viena vai vairākas šādas 
iestādes vai arī viens vai vairāki šādi 
publisko tiesību subjekti un citi 
uzņēmumi, kuri ir tiesīgi veikt vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumus.”;

Or. en

Pamatojums

Šis izvērsums ir īpaši nozīmīgs, jo tas iekļauj arī sabiedriskā transporta un veselības 
informāciju.
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Grozījums Nr. 57
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b direktīvas 2. panta 2. punkta
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“a) kas nodibināta ar konkrētu mērķi 
apmierināt vispārējās vajadzības un 
neveic tikai rūpnieciskas vai komerciālas 
darbības; un”

Or. en

Grozījums Nr. 58
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/98/EK
2. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c direktīvas 2. panta (Definīcijas) 
3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
a) jebkurš saturs uz jebkura nesēja
(rakstīts uz papīra vai saglabāts 
elektroniskā veidā vai arī kā skaņas, attēla 
vai audiovizuāls ieraksts, tostarp 
programmatūras pirmkods);

Or. en

Grozījums Nr. 59
Salvador Sedó i Alabart
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/98/EK
2. pants – 6. punkts

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. “mašīnlasāms” ir tāds digitalizēts 
dokuments, kas ir strukturēts tā, lai 
lietojumprogrammas spētu tehnoloģiski 
neitrālā veidā atlasīt atsevišķus vajadzīgos 
datus;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

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. “mašīnlasāms” ir tāds digitalizēts 
dokuments, kas ir strukturēts tā, lai 
lietojumprogrammas spētu tehnoloģiski 
neitrālā veidā atlasīt atsevišķus vajadzīgos 
datus;

Or. de

Grozījums Nr. 61
Adina-Ioana Vălean

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



AM\913765LV.doc 31/69 PE496.525v01-00

LV

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

Or. en

Grozījums Nr. 62
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a direktīvas 2. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“6.a uzņēmumi, kuriem uzticēts sniegt 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumus, kā noteikts Komisijas 
2005. gada 28. novembra Lēmumā par 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
106. panta 2. punkta piemērošanu valsts 
atbalstam attiecībā uz kompensāciju par 
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem 
uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt 
pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi. Ar šo direktīvu 
saistītie dokumenti ir dokumenti, kas ir 
cieši saistīti ar vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu 
sniegšanu;”

Or. en

Pamatojums

Definīcija atbilstīgi ES tiesību aktiem.
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Grozījums Nr. 63
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a direktīvas 2. pantā iekļauj šādu 
punktu:
6.a “vispārpieejami dokumenti” ir 
dokumenti, kas ir pieejami atbilstīgi valstu 
noteikumiem par piekļuvi dokumentiem. 
Vajadzības gadījumā tie iekļauj arī tādu 
privātu organizāciju rīcībā esošus 
dokumentus, kuras veic publisku 
uzdevumu;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b direktīvas 2. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“6.b “oficiāls standarts” ir standarts, kas
ir sistematizēts rakstiski, norādot 
specifikācijas prasībām par 
sadarbspējīgas programmatūras 
veidošanu datņu pārvaldībai;”

Or. en

Grozījums Nr. 65
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c direktīvas 2. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“6.c “atvērts formāts” ir formāts, kura 
specifikāciju uztur bezpeļņas 
organizācija, kuras dalība nav saistīta ar 
biedra naudas maksu; tā pastāvīgā 
attīstība notiek atklātās lēmumu 
pieņemšanas procedūrās, kas ir pieejamas 
visām ieinteresētajām pusēm; formāta 
specifikācijas dokuments ir brīvi 
pieejams; standarta intelektuālais 
īpašums ir neatgriezeniski pieejams bez 
autoratlīdzības;”

Or. en

Grozījums Nr. 66
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 
attiecīgie dokumenti ir klasificējami kā 
pieejami saskaņā ar dalībvalstīs spēkā 
esošajiem noteikumiem par piekļuvi valsts 
sektora informācijai. Ja iespējams, šie 
dokumenti jāizplata tehnoloģiski neitrālā, 
mašīnlasāmā formātā.
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Or. de

Grozījums Nr. 67
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 minēto valsts 
sektora iestāžu dokumenti ir 
atkalizmantojami komerciāliem vai 
nekomerciāliem mērķiem saskaņā ar III un 
IV nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 
IV nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

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
attiecīgie dokumenti ir klasificējami kā 
pieejami saskaņā ar dalībvalstīs spēkā 
esošajiem noteikumiem par piekļuvi valsts 
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sektora informācijai. Ja iespējams, šie 
dokumenti jāizplata tehnoloģiski neitrālā, 
mašīnlasāmā formātā.

Or. de

Grozījums Nr. 69
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

panta 4. punkta beigās pievieno šādu 
tekstu:

panta 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

Or. en

Grozījums Nr. 70
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“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.”

“Viens no tiesiskās aizsardzības līdzekļiem
ir norāde uz iespēju izmantot 
pārskatīšanu, ko veic iestāde dalībvalstīs.”

Or. de
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Pamatojums

Neatkarīgas reglamentējošas iestādes izveide būtu pretrunā dalībvalstu centieniem samazināt 
birokrātiju un veikt budžeta konsolidāciju, kā arī nevajadzīgi pārsniegtu dalībvalstu 
pašorganizēšanās pilnvaras.

Grozījums Nr. 71
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Jebkurā lēmumā par atkalizmantošanu 
jāiekļauj norāde uz tiesiskās aizsardzības
līdzekļiem, ja prasītājs vēlas pārsūdzēt 
lēmumu. Viena no tiesiskās aizsardzības 
līdzekļu izmantošanas iespējām ir 
pārskatīšana, ko veic objektīva 
pārskatīšanas iestāde, piemēram, valsts 
konkurences iestāde, valsts iestāde, kas 
atbildīga par piekļuvi dokumentiem, vai 
valsts tiesu iestāde, kurai ir sūdzību 
izskatīšanas pilnvaras attiecībā uz valsts 
sektora dokumentu atkalizmantošanu un 
kuras lēmumi ir jāņem vērā attiecīgajai 
publiskā sektora iestādei.

Or. en

Pamatojums

Termins „objektīva iestāde” ir piemērotāks dažādu dalībvalstu reglamentējošajai situācijai,
nekā termins „neatkarīgā iestāde”. Terminam „saistoši” ir īpaša tiesiska un ar resursiem 
saistīta nozīme, kas šajā gadījumā nav piemērota. Saistošu pilnvaru minēšana paredz lielāku 
vērību transponēšanas laikā, kā arī vajadzību izveidot turpmāku apelāciju mehānismu, kas 
radītu ievērojamu izmaksu pieaugumu, kā arī nesamērīgas un nepamatotas tiesiskās sekas.

Grozījums Nr. 72
Béla Kovács
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – 2. apakšpunkts
Direktīva 2003/98/EK
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 73
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 74
Amelia Andersdotter

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/98/EK
5. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. panta 1. punktā tekstu “izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus” aizstāj ar 
tekstu “mašīnlasāmā formātā un kopā ar to 
metadatiem, abos gadījumos pēc iespējas 
ievērojot atvērtos, oficiālos standartus”;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 tekstu:

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

Or. de
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Grozījums Nr. 76
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. direktīvas 5. panta 1. punktu aizstāj ar
šādu tekstu:

Valsts sektora iestādes dara dokumentus 
pieejamus jebkādā iepriekš esošā formātā 
vai valodā, kad vien iespējams un ja tas ir 
lietderīgi, mašīnlasāmā formātā, kura 
pamatā ir atvērti standarti, un kopā ar to 
metadatiem. Dokumentiem, kas izveidoti 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, principā 
jābūt pieejamiem mašīnlasāmā formātā. 
Tas neietver pienākumu, ja esošo 
dokumentu pielāgošanai, tostarp izrakstu 
izsniegšanai, saskaņā ar pārredzamiem, 
objektīviem un pārbaudāmiem kritērijiem 
nepieciešamas nesamērīgas pūles.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Silvia-Adriana Ţicău

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

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 iespējams, dokumentiem jābūt 
pieejamiem bez maksas. Ja tiek iekasēta 
maksa par dokumentu atkalizmantošanu, 
kopējā summa, ko iekasē valsts sektora 
iestādes, nepārsniedz šo dokumentu 
reproducēšanas un izplatīšanas 



PE496.525v01-00 40/69 AM\913765LV.doc

LV

robežizmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Sajjad Karim

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

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 
šo dokumentu savākšanas, izgatavošanas,
reproducēšanas un izplatīšanas 
robežizmaksas.

Or. en

Pamatojums

„Savākšanas” un „izgatavošanas” izlaišana šajā noteikumā nav samērīga ar izmaksām, kas 
var rasties šajā jomā. Ierosinātais grozījums saskaņots ar 6. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 79
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

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 
šo dokumentu reproducēšanas, sniegšanas
un izplatīšanas robežizmaksas.
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Or. de

Grozījums Nr. 80
Salvador Sedó i Alabart

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

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 
šo dokumentu reproducēšanas, sniegšanas
un izplatīšanas robežizmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Béla Kovács

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 
tiesības, publiskā sektora iestādēm var 
ļaut iekasēt tādu maksu par dokumentu 
atkalizmantošanu, kas pārsniedz 

svītrots
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robežizmaksas.

Or. en

Pamatojums

Punkts ir neskaidri formulēts. Termins „izņēmuma gadījumos” nekā nav paskaidrots. Turklāt, 
tā kā valsts sektora iestādēm var būt atļauts iekasēt maksu par dokumentu atkalizmantošanu, 
kas pārsniedz robežizmaksas, tas varētu radīt papildu un neattaisnotus izdevumus MVU.

Grozījums Nr. 82
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 
tiesības, publiskā sektora iestādēm var 
ļaut iekasēt tādu maksu par dokumentu 
atkalizmantošanu, kas pārsniedz 
robežizmaksas.

2. Panta 1. punkts nav piemērojams:

a) izņēmuma gadījumos, kad valsts sektora
iestādēm jāgūst peļņa, lai segtu lielu daļu
izmaksu, kas tām radušās, veicot 
sabiedrisko pienākumu;

b) bibliotēkām (tostarp universitāšu 
bibliotēkām), muzejiem un arhīviem.

Or. de



AM\913765LV.doc 43/69 PE496.525v01-00

LV

Pamatojums

Komerciālas atkalizmantošanas gadījumā valsts sektora iestādēm jāļauj iekasēt maksa, kas 
sedz ar datu pārsūtīšanu saistītos izdevumus, un tādējādi novērš kaitīgu ietekmi uz valsts 
sektora informācijas kvalitāti un investīciju spējām. Bibliotēkām (tostarp universitāšu 
bibliotēkām), muzejiem un arhīviem zināmā mērā pašiem ir jāfinansē sava darbība. Ja šie 
ienākumi tiktu zaudēti, dalībvalstu kultūras budžetos rastos ievērojams iztrūkums.

Grozījums Nr. 83
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 
tiesības, publiskā sektora iestādēm var 
ļaut iekasēt tādu maksu par dokumentu 
atkalizmantošanu, kas pārsniedz 
robežizmaksas.

2. Panta 1. punkts nav piemērojams:

a) valsts sektora iestādēm, kurām jāgūst 
ienākumi, lai segtu ievērojamu daļu
izmaksu, kas saistītas ar dokumentu 
savākšanu, izgatavošanu, reproducēšanu 
un izplatīšanu;
b) bibliotēkām (tostarp universitāšu 
bibliotēkām), muzejiem un arhīviem.

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 
tiesības, publiskā sektora iestādēm var 
ļaut iekasēt tādu maksu par dokumentu 
atkalizmantošanu, kas pārsniedz 
robežizmaksas.

2. Panta 1. punkts nav piemērojams valsts 
sektora iestādēm, kas rada ienākumus, lai 
segtu ievērojamu daļu no savām 
izmaksām, kuras saistītas ar tām uzticēto 
sabiedrisko uzdevumu veikšanu vai 
jebkādām citām īpašām darbībām, kas
saistītas ar to sabiedriskajiem 
uzdevumiem. Šis izņēmums ir 
piemērojams, neskarot šā panta 
4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs tādu iestāžu skaits, kurām jānodrošina ienākumi, reproducējot valsts 
sektora informāciju, ir ievērojams. Šis formulējums nodrošina lielāku skaidrību nekā Eiropas 
Komisijas ierosinātais teksts. Ierobežojumi minēti šā panta 4. punktā.

Grozījums Nr. 85
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar objektīviem, pārredzamiem 
un pārbaudāmiem kritērijiem, ja tas ir 

2. Izņēmuma gadījumos neatkarīgā iestāde 
valsts sektora iestādēm, kuru PSI 
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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 
tiesības, publiskā sektora iestādēm var ļaut 
iekasēt tādu maksu par dokumentu 
atkalizmantošanu, kas pārsniedz 
robežizmaksas.

ienākumi rada ievērojamu daļu no to
darbības izmaksām, var nepārprotami ļaut 
iekasēt tādu maksu par dokumentu 
savākšanu, izgatavošanu, reproducēšanu 
un/vai izplatīšanu, kas pārsniedz 
robežizmaksas. Šos izņēmumus 
neatkarīgā iestāde nosaka katrā gadījumā 
atsevišķi, ja tas ir sabiedrības interesēs, 
saskaņā ar objektīviem, pārredzamiem un 
pārbaudāmiem kritērijiem un neskarot šī 
panta 3. un 4. punktu. Izņēmumus
pārskata reizi trijos gados.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 
tiesības, publiskā sektora iestādēm var ļaut 
iekasēt tādu maksu par dokumentu 
atkalizmantošanu, kas pārsniedz 
robežizmaksas.

2. Saskaņā ar objektīviem, pārredzamiem 
un pārbaudāmiem kritērijiem, ja tas ir 
sabiedrības interesēs un ja to apstiprina 
4. panta 4. punktā minētā objektīvā 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 tiesības, publiskā sektora iestādēm 
var ļaut iekasēt tādu maksu par dokumentu 
atkalizmantošanu, kas pārsniedz 
robežizmaksas.

Or. en
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Grozījums Nr. 87
Franck Proust

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 
tiesības, publiskā sektora iestādēm var ļaut 
iekasēt tādu maksu par dokumentu 
atkalizmantošanu, kas pārsniedz 
robežizmaksas.

2. Saskaņā ar objektīviem, pārredzamiem 
un pārbaudāmiem kritērijiem, ja tas ir 
sabiedrības interesēs un ja to apstiprina 
4. panta 4. punktā minētā iestāde, un 
neskarot šī panta 3. un 4. punktu, ja valsts 
sektora iestādes rada ievērojamu daļu no 
savām darbības izmaksām, kuras saistītas 
ar tām uzticēto sabiedrisko uzdevumu 
veikšanu, izmantojot savas intelektuālā 
īpašuma tiesības, publiskā sektora iestādēm 
var ļaut iekasēt tādu maksu par dokumentu 
atkalizmantošanu, kas pārsniedz 
robežizmaksas.

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts 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

Or. en
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Grozījums Nr. 89
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts 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

Or. de

Grozījums Nr. 90
Franck Proust

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

Komisijas ierosinātais teksts 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.

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. Šo maksu nosaka saskaņā 
ar objektīviem, pārredzamiem un 
pārbaudāmiem kritērijiem, un to 
apstiprina 4. panta 4. punktā minētā 
iestāde. Tā ņem vērā šo iestāžu elastību 
savu tarifu plānu noteikšanā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 91
Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. pašreizējais 6. panta teksts kļūst par 
4. punktu šādā redakcijā:

“4. Ja tiek iekasēta 2. punktā minētā
maksa, kopējā maksa jānosaka saskaņā 
ar objektīviem, pārredzamiem un 
mainīgiem kritērijiem un kopējie 
ieņēmumi no dokumentu sagādāšanas un 
atkalizmantošanas atļaušanas 
nepārsniedz savākšanas, izgatavošanas, 
reproducēšanas un izplatīšanas izmaksas 
kopā ar pamatotu ienākumu no 
ieguldījumiem. Panta 1. un 2. punktā 
minētajām maksām jābūt vērstām uz 
cenām attiecīgā pārskata periodā un 
aprēķinātām saskaņā ar grāmatvedības 
principiem, ko piemēro attiecīgajām valsts 
sektora iestādēm.”

Or. de

Grozījums Nr. 92
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. pašreizējais 6. panta teksts kļūst par 
4. punktu šādā redakcijā:

Ja tiek iekasēta 2. un 3. punktā minētā
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maksa, kopējie ieņēmumi no dokumentu 
sagādāšanas un atkalizmantošanas 
atļaušanas nepārsniedz savākšanas, 
izgatavošanas, reproducēšanas un 
izplatīšanas izmaksas kopā ar pamatotu 
ienākumu no ieguldījumiem. Maksām 
jābūt vērstām uz cenām attiecīgā pārskata 
periodā un aprēķinātām saskaņā ar 
grāmatvedības principiem, ko piemēro 
attiecīgajām valsts sektora iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Minētā maksa attiecas uz 2. un 3. punktā minēto maksu (un tādējādi to neierobežo 
robežizmaksas). Šajā gadījumā, kā noteikts 4. punktā, attiecībā uz maksu ir spēkā divas 
galvenās prasības: kopējais ieņēmums nedrīkst pārsniegt savākšanas, izgatavošanas, 
reproducēšanas un izplatīšanas izmaksas kopā ar pamatotu ienākumu no ieguldījuma; un tai 
jābūt atbilstīgai cenām attiecīgajā pārskata periodā.

Grozījums Nr. 93
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja tiek iekasēta 2. punktā minētā 
maksa, kopējā maksa jānosaka saskaņā 
ar objektīviem, pārredzamiem un 
pārbaudāmiem kritērijiem, un kopējie 
ieņēmumi no dokumentu sagādāšanas un 
atkalizmantošanas atļaušanas 
nepārsniedz savākšanas, izgatavošanas, 
reproducēšanas un izplatīšanas, 
saglabāšanas un tiesību informācijas 
izmaksas kopā ar pamatotu ienākumu no 
ieguldījumiem. Maksām jābūt vērstām uz 
cenām attiecīgā pārskata periodā un 
aprēķinātām saskaņā ar grāmatvedības 
principiem, ko piemēro attiecīgajām valsts 
sektora iestādēm.
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Or. en

Grozījums Nr. 94
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) pēc 4. punkta iekļauj šādu punktu:
“4.a Dalībvalstis nosaka valsts iestādi, 
kura ir piemērota un kurai ir 
nepieciešamā kompetence, lai pārbaudītu 
atbilstību 4. punktā minēto maksu 
aprēķināšanas kritērijiem.”;

Or. de

Grozījums Nr. 95
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) iekļauj šādu punktu:
“4.a Dalībvalstis nosaka piemērotu iestādi 
vai piemērotas iestādes, kas nav pati valsts 
sektora iestāde un kas ir kompetentas 
noteikt kritērijus maksas iekasēšanai, kas 
pārsniedz robežizmaksas, saskaņā ar 
4. punktu.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pantā pievieno jaunu 5. punktu: svītrots
“Pienākumu pierādīt, ka maksa noteikta 
atbilstīgi šim pantam, uzņemas valsts 
sektora iestāde, kura iekasē maksu par 
dokumentu atkalizmantošanu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 98
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/98/EK
7. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. direktīvas 7. pantā (Pārredzamība) trešo 
teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

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

Or. de

Grozījums Nr. 99
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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.”;

“1. Attiecīgos gadījumos izmantojot 
licenci, kas paredzēta attiecīgu jautājumu 
risināšanai, valsts sektora iestādes var 
atļaut atkalizmantot dokumentus bez 
nosacījumiem vai arī var paredzēt 
nosacījumus. Šie nosacījumi nevajadzīgi 
neierobežo atkalizmantošanas iespējas, un 
tos neizmanto, lai ierobežotu konkurenci.”;

Or. de

Grozījums Nr. 100
Lena Kolarska-Bobińska

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

“1. Attiecīgos gadījumos izmantojot 
licenci, valsts sektora iestādes var atļaut 
atkalizmantot dokumentus nekomerciāliem 
mērķiem bez nosacījumiem vai arī var 
paredzēt nosacījumus, piemēram, norādīt 
avotu. Izmantojot dokumentus 
komerciāliem mērķiem, kā obligāts 
nosacījums ir jāparedz avota norādīšana. 
Šie nosacījumi nevajadzīgi neierobežo 
atkalizmantošanas iespējas, un tos 
neizmanto, lai ierobežotu konkurenci.”

Or. en

Pamatojums

Izmantojot publiskos datus komerciāliem produktiem, tas attiecīgi ir jānorāda 
pavaddokumentos, piemēram, ar atzīmi, ka publiskie kartēšanas dati ir izmantoti privātā 
automašīnu navigācijas sistēmā. Uzņēmumiem šī informācija ir jānorāda lietošanas 
pamācībā vai gala lietotāja licences līgumā, lai patērētāji būtu informēti par to, ka ne visi 
izmantotie dati pieder uzņēmumam. Prasība norādīt datu avotu nekādi neierobežo to 
lietošanu.

Grozījums Nr. 101
Bendt Bendtsen

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, pieprasot
norādīt avotu. Šie nosacījumi nevajadzīgi 
neierobežo atkalizmantošanas iespējas, un 
tos neizmanto, lai ierobežotu konkurenci.”;

Or. da
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Grozījums Nr. 102
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 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.

Tas neietver pienākumu valsts sektora 
iestādēm radīt vai pielāgot dokumentus, 
lai izpildītu pieprasījumu, un tas arī 
neietver pienākumu izsniegt izrakstus no 
dokumentiem, ja tas būtu saistīts ar 
nesamērīgiem pūliņiem, kas pārsniedz 
vienkāršu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai būtu pieejamas
praktiskas metodes, kas atvieglo 
atkalizmantošanai pieejamo dokumentu 
meklēšanu vairākās valodās, piemēram, 

Dalībvalstis izveido praktiskas metodes, 
kas atvieglo atkalizmantošanai pieejamo 
dokumentu meklēšanu visā Savienībā, 
piemēram, galveno dokumentu un attiecīgo 
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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.

metadatu saraksti, kuriem, vēlams, 
vajadzētu būt pieejamiem tehnoloģiski 
neitrālā, mašīnlasāmā formātā, un portālu 
vietnes, kam ir saites ar līdzekļu 
sarakstiem.

Or. de

Pamatojums

Ir lietderīgi ieviest meklēšanas funkcijas vairākās valodās, turklāt tās jau tiek nodrošinātas 
brīvprātīgi. Tomēr, ņemot vērā valsts sektora finansiālo situāciju, ieviešot vispārēju prasību 
vienmēr nodrošināt šādas meklēšanas iespējas citās Eiropas valodās, varētu tikt radītas 
nesamērīgi augstas izmaksas.

Grozījums Nr. 104
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 atvieglo praktisko metožu 
pieejamību atkalizmantošanai pieejamo 
dokumentu meklēšanai vairākās valodās, 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Sajjad Karim

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/98/EK
9. pants
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Komisijas ierosinātais teksts 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 izmanto praktiskas metodes, 
kas atvieglo atkalizmantošanai pieejamo 
dokumentu meklēšanu, 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.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātajā tekstā minētā meklēšana „vairākās valodās” rada bažas saistībā ar 
nepieciešamajiem resursiem un īstenošanas praktiskajiem apsvērumiem.

Grozījums Nr. 106
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Iekļauj šādu pantu:
“9.a pants
Lai veicinātu saskaņotu šā panta 
īstenošanu, Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes, iekļaujot tajās sarakstu 
ar atkalizmantošanai pieejamo ieteicamo 
datu kopu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Salvador Sedó i Alabart
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/98/EK
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a direktīvas 11. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:
“2. Neskarot 1. punkta nosacījumus, 
nepieciešamas ekskluzīvas tiesības, lai 
sniegtu pakalpojumus sabiedrības 
interesēs, ekskluzīvo tiesību piešķiršanas 
iemesla pamatotība būs jāpārskata katru 
gadu, izņemot, ja apvēršana ir saistīta ar 
atmaksu nākamajā gadā. Šādos 
gadījumos to pārskata vismaz reizi trijos 
gados. Ekskluzīvās vienošanās, kas 
noslēgtas pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, ir pārredzamas un publiskojamas.”

Or. en

Grozījums Nr. 108
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a direktīvas 11. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:
“2. Neskarot 1. punkta nosacījumus, ja 
nepieciešamas ekskluzīvas tiesības, lai 
sniegtu pakalpojumus sabiedrības 
interesēs, ekskluzīvo tiesību piešķiršanas 
iemesla pamatotību regulāri pārskata un 
katrā ziņā to pārskata reizi četros gados. 
Ekskluzīvās vienošanās, kas noslēgtas pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, jāievēro 
pārredzamības princips un attiecīgajām 
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valsts sektora iestādēm tās ir jāpublisko.”

Or. de

Grozījums Nr. 109
Franck Proust

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a direktīvas 11. panta (Aizliegums slēgt 
ekskluzīvas vienošanās) 2. punkta beigās 
pievieno šādu teikumu:
“Tomēr, ja ekskluzīvās tiesības saistītas 
tieši ar datu un informācijas digitalizāciju 
kultūras jomā, tās pārskata ne biežāk kā 
reizi desmit gados.”

Or. fr

Pamatojums

Sākotnējā pieredze liecina, ka digitalizācijas process ir ilgstošs un dārgs. Šie ir atsevišķi 
gadījumi, turklāt ir nepieciešams pagarināt šo ekskluzīvo vienošanos darbības ilgumu, lai 
izmantotu konkurenci un nodrošinātu sabiedrības interesēs sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Grozījums Nr. 110
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b direktīvas 11. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“2.a Neskarot 1. punkta nosacījumus, ja 
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ekskluzīvās tiesības ir piešķirtas saistībā 
ar izmantošanu komerciāliem mērķiem, 
kas ir nepieciešama, lai digitalizētu 
kultūras satura kolekcijas, komerciālās
izmantošanas ilgums nevar pārsniegt 
septiņus gadus. Šajā laikā ekskluzīvās 
tiesības nav jāpārskata. Ekskluzīvās 
vienošanās, kas noslēgtas pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā, ir pārredzamas 
un publiski pieejamas. Ja ir piešķirtas 
ekskluzīvas tiesības saistībā ar 
preferenciālo komerciālo izmantošanu, 
kas nepieciešama, lai digitalizētu kultūras 
resursus, vienošanās ietvaros valsts 
sektora iestādē jāiesniedz digitalizēto 
kultūras resursu kopija, un visi 
vienošanās noteikumi, ciktāl to mērķis ir 
ierobežot kultūras resursa, kas pirms 
vienošanās noslēgšanas bija publiski 
pieejams, digitālās kopijas 
atkalizmantošanu pēc vienošanās termiņa 
beigām, ir spēkā neesoši.”

Or. en

Grozījums Nr. 111
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b direktīvas 11. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“2.a Neskarot 1. punkta nosacījumus, ja 
ekskluzīvās tiesības ir piešķirtas saistībā 
ar izmantošanu komerciāliem mērķiem, 
kas ir nepieciešama, lai digitalizētu 
kultūras satura kolekcijas, komerciālās
izmantošanas ilgums nevar pārsniegt 
septiņus gadus. Šajā laikā ekskluzīvās 
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tiesības var nepārskatīt. Saskaņā ar 
ekskluzīvās vienošanās noteikumiem 
valsts sektora iestādēm jāsaņem 
digitalizēto kultūras resursu kopija, un tās 
var to padarīt publiski pieejamu 
turpmākai lietošanai pēc vienošanās 
termiņa beigām. Ekskluzīvās vienošanās, 
kas noslēgtas pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā ir pārredzamas un publiskojamas.”

Or. de

Grozījums Nr. 112
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b direktīvas 11. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“2.a Neskarot 1. un 2. punkta 
nosacījumus, ja ekskluzīvās tiesības ir 
piešķirtas saistībā ar izmantošanu 
komerciāliem mērķiem, kas ir 
nepieciešama, lai digitalizētu kultūras 
satura kolekcijas, ekskluzīvās vienošanās 
ilgums vispārēji nevar pārsniegt piecus 
gadus. Ekskluzīvās vienošanās, kas 
noslēgtas pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, ir pārredzamas un publiskojamas. 
Ja ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības 
saistībā ar preferenciālu komerciālo 
izmantošanu, kas nepieciešama, lai 
digitalizētu kultūras resursus, šīs 
vienošanās ietvaros valsts sektora iestādē 
jāiesniedz digitalizēto kultūras resursu 
kopija, un visi vienošanās noteikumi, 
ciktāl to mērķis ir ierobežot kultūras 
resursa, kas pirms vienošanās 
noslēgšanas bija publiski pieejams, 
digitālās kopijas atkalizmantošanu pēc 
vienošanās termiņa beigām, ir spēkā 
neesoši.”
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Or. en

Grozījums Nr. 113
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b direktīvas 11. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“2.a Ja ekskluzīvās tiesības ir piešķirtas 
saistībā ar preferenciālu komerciālu 
izmantošanu, kas ir nepieciešama, lai 
digitalizētu kultūras resursus, šādas 
preferenciālās izmantošanas ilgums
nepārsniedz desmit gadus un to 
nepārskata. Šādas ekskluzīvās vienošanās, 
kas noslēgtas pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, ir pārredzamas un publiskojamas. 
Ja ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības 
saistībā ar preferenciālo komerciālo 
izmantošanu, kas nepieciešama, lai 
digitalizētu kultūras resursus, vienošanās 
ietvaros valsts sektora iestādē jāiesniedz 
digitalizēto kultūras resursu kopija. Visām 
digitālajām kopijām jābūt brīvi 
pieejamām publiskai lietošanai pēc 
ekskluzīvo tiesību vienošanās termiņa 
beigām.”

Or. en

Grozījums Nr. 114
Salvador Sedó i Alabart

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2003/98/EK
11. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts 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 tekstu:

“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. Pastāvošās ekskluzīvās vienošanās, 
kuras neatbilst 2. punktā minētajiem 
izņēmuma nosacījumiem, ir jāizbeidz līdz 
ar līguma termiņa beigām vai jebkurā 
gadījumā ne vēlāk kā 2008. gada 
31. decembrī. Pastāvošās vienošanās,
kurās iesaistītas bibliotēkas (tostarp 
universitāšu bibliotēkas), muzeji un arhīvi, 
ir pakļautas šajā direktīvā noteiktajiem 
ilguma ierobežojumiem tikai tad, ja tās 
noslēgtas pēc 2012. gada 1. janvāra.”;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 tekstu:

“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. Pastāvošās ekskluzīvās vienošanās,
kuras neatbilst 2. punktā minētajiem 
izņēmuma nosacījumiem, ir jāizbeidz līdz 
ar līguma termiņa beigām vai jebkurā 
gadījumā ne vēlāk kā 2008. gada 
31. decembrī. Šādas vienošanās, kurās 
iesaistītas bibliotēkas (tostarp universitāšu 
bibliotēkas), muzeji un arhīvi, kas 
neatbilst 2. vai 2.a punktā minētajiem 
izņēmuma nosacījumiem, tiek izbeigtas, 
beidzoties līguma termiņam, vai jebkurā 



AM\913765LV.doc 63/69 PE496.525v01-00

LV

gadījumā ne vēlāk kā 20XX. gada 
31. decembrī [10 gadus pēc direktīvas 
stāšanās spēkā].”;

Or. de

Grozījums Nr. 116
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. direktīvas 11. pantā (Aizliegums slēgt 
ekskluzīvas vienošanās) iekļauj šādu
2.a punktu un 3. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:

Or. en

Grozījums Nr. 117
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

“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].”;
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Or. en

Grozījums Nr. 118
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

“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].”;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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].

Pastāvošās vienošanās, kurās iesaistītas
bibliotēkas (tostarp universitāšu 
bibliotēkas), muzeji un arhīvi, ir pakļautas 
šajā direktīvā noteiktajiem ilguma 
ierobežojumiem tikai tad, ja tās noslēgtas 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāprecizē, par kurām „kultūras iestādēm” šajā pantā ir runa. Ir jānodrošina arī tas, ka 
netiek nelabvēlīgi ietekmētas pastāvošās publiskā un privātā sektora partnerības.

Grozījums Nr. 120
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“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].”;

“Tomēr šādas vienošanās, kurās iesaistītas 
kultūras iestādes un universitāšu 
bibliotēkas, tiek izbeigtas, beidzoties 
līguma termiņam.”;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“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].”

Pastāvošās vienošanās, kurās iesaistītas
bibliotēkas (tostarp universitāšu 
bibliotēkas), muzeji un arhīvi, ir pakļautas 
šajā direktīvā noteiktajiem ilguma 
ierobežojumiem tikai tad, ja tās noslēgtas 
pēc 2012. gada 1. janvāra.

Or. en
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Grozījums Nr. 122
Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 10.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/98/EK
11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a direktīvas 11. pantā pievieno šādu 
punktu:
“3.a Neskarot 1. punkta nosacījumus, ja 
ekskluzīvās tiesības ir piešķirtas saistībā 
ar preferenciālu komerciālu izmantošanu, 
kas nepieciešama, lai digitalizētu kultūras 
resursus, šādas preferenciālas 
izmantošanas ilgums vispārēji nevar 
pārsniegt septiņus gadus un nav 
jāpārskata. Ekskluzīvās vienošanās, kas 
noslēgtas pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, ir pārredzamas un publiskojamas. 
Ja ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības 
saistībā ar preferenciālo komerciālo 
izmantošanu, kas nepieciešama, lai 
digitalizētu kultūras resursus, vienošanās 
ietvaros valsts sektora iestādē jāiesniedz 
digitalizēto kultūras resursu kopija, un 
visi vienošanās noteikumi, ciktāl to mērķis 
ir ierobežot kultūras resursa, kas pirms 
vienošanās noslēgšanas bija publiski 
ieejams, digitālās kopijas 
atkalizmantošanu pēc vienošanās termiņa 
beigām, ir spēkā neesoši.”

Or. en

Grozījums Nr. 123
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 12. punkts – ievaddaļa
Direktīva 2003/98/EK
13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts 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 spēkā stāšanās dienas] un 
pievieno šādu punktu:

Or. de

Grozījums Nr. 124
Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 
[3 gadi pēc transponēšanas dienas]. 

“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.”;

Or. da

Grozījums Nr. 125
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/98/EK
13. pants – 2.a punkts (jauns)
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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 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. Komisija reizi gadā publisko 
attiecīgu rezultātu pārskatu, kurā minēti 
arī darbības rādītāji attiecībā uz valsts 
sektora informācijas atkalizmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/98/EK
13. pants – 2.a 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 divos 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 iestādes darbu.”;

Or. de

Pamatojums

Nav skaidrs, kādam nolūkam paredzēta obligāta ziņojuma iesniegšana katru gadu, ja viena 
gada laikā faktori, uz kuriem iespējams attiecināt ziņošanas prasību, nekādi nemainās un 
valsts iestādēm tiktu uzlikts nesamērīgs papildu birokrātiskais slogs.
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Grozījums Nr. 127
Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/98/EK
13. pants – 2.a 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 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 objektīvas iestādes 
darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.) Dalībvalstis ne vēlāk kā pēc 
18 mēnešiem pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara 
zināmu Komisijai minēto noteikumu 
tekstu, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

1.) Dalībvalstis ne vēlāk kā pēc 
12 mēnešiem pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara 
zināmu Komisijai minēto noteikumu 
tekstu, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Or. ro


