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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0877),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0502/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 25. aprīļa 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, kā arī Juridiskās 
komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
5.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītāja atzinumu1, 
______________
1 Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 
2012. gada 18. aprīļa atzinums par 
Eiropas Komisijas brīvi pieejamo datu 

                                               
1 OV C 191, 26.6.2012., 129. lpp.
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dokumentu kopumu, kura iekļauts 
priekšlikums direktīvai, ar kuru groza 
Direktīvu 2003/98/EK par valsts sektora 
informācijas atkalizmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pārāk augsta maksa traucē valsts 
sektora informācijas atkalizmantošanu un 
ierobežo pārredzamību, kā arī MVU 
iesaistīšanu pakalpojumu uzlabošanā, 
kuru pamatā ir sabiedrības informēšana. 
Valsts sektora iestādes būtu jāmudina , ja 
iespējams, garantēt, ka maksa par 
informāciju nepārsniedz izmaksas, kas 
tām rodas. Valsts sektora informācija ir 
informācija, kas savākta, sakārtota vai 
sagatavota valsts sektora iestādes 
iekšējām vajadzībām un nav paredzēta 
atkalizmantošanai. Tālab maksa būtu 
jāpieprasa, lai vienīgi segtu izmaksas, kas 
rodas saistībā ar reproducēšanu vai 
izplatīšanu. Gadījumā, ja nelielie 
ienākumi par informācijas pārdošanu 
negatīvi ietekmē valsts iestāžu 
ieņēmumus, tas būtu jākompensē no 
vispārējā budžeta, jo ir paredzēts, ka tās 
gūs labumu no pārvaldes izdevumu 
samazināšanas un no uzņēmējdarbības 
stimulēšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pienākums visus vispārpieejamus 
dokumentus padarīt atkalizmantojamus 
būtu jānosaka, vienlaicīgi garantējot 
privātuma un personas datu aizsardzību 
Savienības līmenī un attiecinot šo prasību 
arī uz datu pārrobežu izmantošanu, ko 
veic, padarot personas datus anonīmus.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
tostarp tiesības uz īpašumu (17. pants). 
Nevienu no šīs direktīvas noteikumiem 
nevajadzētu interpretēt vai īstenot tādā 
veidā, kas ir pretrunā Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijai.

(16) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
tostarp tiesības personas datu aizsardzību 
visos dzīves aspektos (8. pants) un tiesības 
uz īpašumu (17. pants). Nevienu no šīs 
direktīvas noteikumiem nevajadzētu 
interpretēt vai īstenot tādā veidā, kas ir 
pretrunā Eiropas Cilvēktiesību konvencijai.

Or. en

Grozījums Nr. 5
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, sniedzot 
ieteikumus, būtu jāpalīdz dalībvalstīm 
īstenot direktīvu konsekventi, īpaši 
attiecībā uz maksas noteikšanu un izmaksu
aprēķinu, kā arī par ieteicamajiem 
licencēšanas nosacījumiem un formātiem.
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Tādējādi Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jāveicina pārrobežu paraugprakses un 
zināšanu apmaiņa starp ieinteresētajām 
aprindām, valsts sektora iestādēm un 
regulatoriem.

Or. en

Grozījums Nr. 6
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 pievieno šādu 
punktu:
„6.a „tehnoloģiski neitrāli” nozīmē, ka 
elektroniskajam formātam nebūtu 
nepieciešama, ne arī paredzēta īpaša 
tehnoloģija piekļuvei tā saturam un šā 
satura pārveidošanai un (atkārtotai) 
apstrādei”;

Or. en

Grozījums Nr. 7
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 pievieno šādu 
punktu:
„6.b „padarīšana par anonīmu” nozīmē 
nepieciešamo procedūru veikšanu, lai 
personas datus izdzēstu, slēptu vai 
padarītu nesalasāmus.”

Or. en
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Grozījums Nr. 8
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 ar 
nosacījumu, ka attiecīgie dokumenti ir 
klasificēti kā pieejami saskaņā ar 
dalībvalstīs spēkā esošajiem noteikumiem 
par piekļuvi valsts sektora informācijai.
Pēc iespējas šos dokumentus izplata  
tehnoloģiski neitrālā, mašīnlasāmā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
1. pants  – 5. punkts  – 1. apakšpunkts
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 un kopā ar 
to metadatiem”;

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

Or. en

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
1. pants  – 5. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)
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Direktīva 2003/98/EK
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Pievieno šādu punktu:
„(1a) Saskaņā ar privātuma un personas 
datu aizsardzības principiem, ja kāds 
dokuments satur personas datus, kā 
noteikts spēkā esošajos tiesību aktos, 
valsts sektora iestādēm jānodrošina, ka 
šos datus pirms to publicēšanas padara 
anonīmus.”.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
1. pants – -10. punkts  (jauns)
Direktīva 2003/98/EK
11. pants  – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-10. Direktīvas 11. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:
„2. Tomēr, ja nepieciešamas ekskluzīvas 
tiesības, lai sniegtu pakalpojumus 
sabiedrības interesēs, šādu tiesību 
piešķiršanas iemesla pamatotību 
regulāri pārskata kāda neatkarīga 
iestāde un katrā ziņā to pārskata reizi 
trijos gados. Ekskluzīvas vienošanās, 
kuras noslēgtas pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā, ir pārredzamas un tiek 
darītas zināmas atklātībai.”.

Or. en


