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30.6.2017 A8-0102/ 001-031

GROZĪJUMI 001-031 
iesniegts Juridiskā komiteja

Ziņojums
Max Andersson A8-0102/2017
Savienības un trešo valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu darbu un citu aizsargātu tiesību 
objektu eksemplāriem piekļūstamā formā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes 
traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti

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

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a atsauce (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- ņemot vērā 2. protokolu par 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principiem, kas pievienots Līgumam par 
Eiropas Savienību (LES) un Līgumam 
par Eiropas Savienības darbību (LESD),

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.b atsauce (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 26. pantu un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām (UNCRPD),
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Personas, kas ir neredzīgas, ar redzes 
traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu 
lasīšanas invaliditāti, joprojām saskaras ar 
daudziem šķēršļiem piekļuvē grāmatām un 
citiem iespiedmateriāliem. Starptautiskā 
līmenī ir atzīta nepieciešamība palielināt 
minētajām personām piekļūstamā formā 
sagatavotu darbu un citu aizsargātu tiesību 
objektu daudzumu un uzlabot to apriti un 
izplatību. Marrākešas līgumu, kas atvieglo 
piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras 
ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai 
drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ 
(“Marrākešas līgums”), Savienības vārdā 
parakstīja 2014. gada 30. aprīlī12. Tajā 
līgumslēdzējām pusēm ir noteikta prasība 
ieviest izņēmumus no autortiesību un 
blakustiesību subjektu ekskluzīvajām 
tiesībām vai to ierobežojumus, lai varētu 
sagatavot un izplatīt noteiktu darbu un citu 
tiesību objektu piekļūstamas formas 
eksemplārus un lai varētu īstenot pārrobežu 
apmaiņu ar šiem piekļūstamas formas 
eksemplāriem. Marrākešas līguma 
nodrošināto ieguvumu saņēmēji ir 
personas, kas ir neredzīgas, ar redzes 
traucējumiem vai ar uztveres vai 
iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp 
disleksiju, un kas tāpēc nespēj lasīt 
iespieddarbus tādā pat mērā kā personas 
bez šādas invaliditātes vai kas fiziskas 
invaliditātes dēļ nespēj noturēt grāmatu, 
rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai 
kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu 
nepieciešams lasīšanai.

(1) Personas, kas ir neredzīgas, ar redzes 
traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu 
lasīšanas invaliditāti, joprojām saskaras ar 
daudziem šķēršļiem piekļuvē grāmatām un 
citiem iespiedmateriāliem. Starptautiskā 
līmenī ir atzīta nepieciešamība ievērojami 
palielināt minētajām personām pilnībā 
piekļūstamā formā sagatavotu darbu skaitu 
un citu aizsargātu tiesību objektu 
daudzumu un būtiski uzlabot to apriti un 
izplatību. Marrākešas līgumu, kas atvieglo 
piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir 
neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai 
drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ 
(„Marrākešas līgums”), Savienības vārdā 
parakstīja 2014. gada 30. aprīlī12 pēc tam, 
kad 2013. gadā to pieņēma Pasaules 
Intelektuālā īpašuma organizācija. Tajā 
līgumslēdzējām pusēm ir noteikta prasība 
ieviest izņēmumus no autortiesību un 
blakustiesību subjektu ekskluzīvajām 
tiesībām vai to ierobežojumus, lai varētu 
sagatavot un izplatīt noteiktu darbu un citu 
tiesību objektu piekļūstamas formas 
eksemplārus un lai varētu īstenot pārrobežu 
apmaiņu ar šiem piekļūstamas formas 
eksemplāriem. Marrākešas līguma 
nodrošināto ieguvumu saņēmēji ir 
personas, kas ir neredzīgas, ar redzes 
traucējumiem vai ar uztveres vai 
iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, tostarp 
disleksiju, un kas tāpēc nespēj lasīt 
iespieddarbus tādā pat mērā kā personas 
bez šādas invaliditātes vai kas fiziskas 
invaliditātes dēļ nespēj noturēt grāmatu, 
rīkoties ar to, nofokusēt skatienu vai 
kustināt acis tādā mērā, kas parasti būtu 
nepieciešams lasīšanai.

__________________ __________________
12Padomes 2014. gada 14. aprīļa Lēmums 12Padomes 2014. gada 14. aprīļa Lēmums 
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2014/221/ES par to, lai Eiropas Savienības 
vārdā parakstītu Marrākešas līgumu, kas 
atvieglo piekļuvi iespieddarbiem 
personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes 
traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu 
iemeslu dēļ (OV L 115, 17.4.2014., 1. 
lpp.).

2014/221/ES par to, lai Eiropas Savienības 
vārdā parakstītu Marrākešas līgumu, kas 
atvieglo piekļuvi iespieddarbiem 
personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes 
traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu 
iemeslu dēļ (OV L 115, 17.4.2014., 1. 
lpp.).

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Direktīvas […] mērķis ir saskaņotā 
veidā īstenot Marrākešas līgumā noteiktos 
Savienības pienākumus, lai uzlabotu 
piekļūstamas formas eksemplāru 
pieejamību saņēmējiem un to apriti iekšējā 
tirgū. Direktīvā dalībvalstīm ir noteikta 
prasība ieviest obligātu izņēmumu no 
noteiktām tiesību subjektu tiesībām, kuru 
saskaņotība ir panākta ar Savienības tiesību 
aktiem. Šīs regulas mērķi ir īstenot 
Marrākešas līgumā noteiktos pienākumus 
attiecībā uz piekļūstamas formas 
eksemplāru eksportu un importu starp 
Savienību un trešām valstīm, kas ir 
Marrākešas līguma puses, saņēmēju 
interesēs un paredzēt šāda eksporta un 
importa nosacījumus. Šādus pasākumus var 
veikt tikai Savienības līmenī, jo apmaiņa ar 
darbu un citu tiesību objektu piekļūstamas 
formas eksemplāriem ir saistīta ar 
intelektuālā īpašuma komerciālajiem 
aspektiem. Regula ir vienīgais piemērotais 
instruments.

(2) Direktīvas […] mērķis ir saskaņotā 
veidā īstenot Marrākešas līgumā noteiktos 
Savienības pienākumus, lai uzlabotu 
piekļūstamas formas eksemplāru 
pieejamību saņēmējiem visās Savienības 
dalībvalstīs un to apriti iekšējā tirgū. 
Direktīvā dalībvalstīm ir noteikta prasība 
ieviest obligātu izņēmumu no noteiktām 
tiesību subjektu tiesībām, kuru saskaņotība 
ir panākta ar Savienības tiesību aktiem. Šīs 
regulas mērķi ir īstenot Marrākešas līgumā 
noteiktos pienākumus attiecībā uz 
piekļūstamas formas eksemplāru eksportu 
un importu starp Savienību un trešām 
valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses, 
saņēmēju interesēs un paredzēt šāda 
eksporta un importa nosacījumus. Šādus 
pasākumus var veikt tikai Savienības 
līmenī, jo apmaiņa ar darbu un citu tiesību 
objektu piekļūstamas formas eksemplāriem 
ir saistīta ar intelektuālā īpašuma 
komerciālajiem aspektiem. Tāpēc regula ir 
vienīgais piemērotais instruments.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar šo regulu būtu jānodrošina, lai (3) Ar šo regulu būtu jānodrošina, lai 
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grāmatu, žurnālu, laikrakstu, periodisku 
izdevumu un citu rakstu darbu, nošu un 
citu iespiedmateriālu piekļūstamas formas 
eksemplārus, kas sagatavoti jebkurā 
dalībvalstī atbilstoši valsts noteikumiem, 
kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu […], 
varētu eksportēt uz trešām valstīm, kas ir 
Marrākešas līguma puses. Piekļūstama 
forma ir cita starpā iespiedteksti Braila 
rakstā un lielburtu iespiedumā, pielāgotas 
e-grāmatas, klausāmgrāmatas un 
radiopārraides. Piekļūstamas formas 
eksemplāru izplatīšana, izziņošana vai 
pieejamības nodrošināšana personām ar 
iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti vai 
pilnvarotām struktūrām trešā valstī būtu 
jāveic tikai Savienībā dibinātām 
pilnvarotām struktūrām, ievērojot 
bezpeļņas principu.

grāmatu, e–grāmatu, žurnālu, laikrakstu, 
periodisku izdevumu un citu rakstu darbu, 
nošu un citu iespiedmateriālu piekļūstamas 
formas eksemplārus, kas sagatavoti jebkurā 
dalībvalstī atbilstoši valsts noteikumiem, 
kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu […], 
varētu izplatīt un eksportēt uz trešām 
valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses. 
Piekļūstama forma ir cita starpā 
iespiedteksti Braila rakstā un lielburtu 
iespiedumā, pielāgotas e-grāmatas, 
klausāmgrāmatas un radiopārraides. 
Piekļūstamas formas eksemplāru 
izplatīšana, izziņošana vai pieejamības 
nodrošināšana personām, kuras ir 
neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar 
citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti vai 
pilnvarotām struktūrām trešā valstī būtu 
jāveic tikai Savienībā dibinātām 
pilnvarotām struktūrām, ievērojot 
bezpeļņas principu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ar šo regulu būtu arī jānodrošina 
iespēja Savienībā dzīvojošiem saņēmējiem 
un Savienībā dibinātām pilnvarotām 
struktūrām personu ar iespiedtekstu 
lasīšanas invaliditāti interesēs importēt no 
trešām valstīm piekļūstamas formas 
eksemplārus, kas sagatavoti, īstenojot 
Marrākešas līgumu, un tiem piekļūt. 
Vajadzētu būt iespējamam šos 
piekļūstamas formas eksemplārus laist 
apritē iekšējā tirgū ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā piekļūstamas formas 
eksemplārus, kas sagatavoti Savienībā 
saskaņā ar Direktīvu […].

(4) Ar šo regulu būtu arī jānodrošina 
iespēja Savienībā dzīvojošiem saņēmējiem 
un Savienībā dibinātām pilnvarotām 
struktūrām personu, kuras ir neredzīgas, ar 
redzes traucējumiem vai ar citu 
iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, 
interesēs importēt no trešām valstīm 
piekļūstamas formas eksemplārus, kas 
sagatavoti, īstenojot Marrākešas līgumu, un 
tiem piekļūt. Vajadzētu būt iespējamam šos 
piekļūstamas formas eksemplārus laist 
apritē iekšējā tirgū ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā piekļūstamas formas 
eksemplārus, kas sagatavoti Savienībā 
saskaņā ar Direktīvu […].
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ar šo regulu būtu jānodrošina, ka 
saskaņā ar Marrākešas līguma 9. pantu 
līgumslēdzējas puses garantē finanšu un 
cilvēkresursus, lai veicinātu starptautisko 
sadarbību starp pilnvarotajām 
struktūrām, piekļūstamas formas 
eksemplāru atbilstošu pieejamību un šādu 
eksemplāru pārrobežu apmaiņu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.b) Lai veicinātu eksemplāru 
piekļūstamā formā eksportu un radītu 
pieejamas publikācijas, proti, tiesību 
subjektu izgatavotas publikācijas 
piekļūstamā formā, Savienībā būtu 
jāizveido vienota tiešsaistes datubāze. Šai 
datubāzei vajadzētu būt publiski pieejamai 
no trešām valstīm, kuras ir Marrākešas 
līguma puses. Lai veicinātu to pašu 
publikāciju importu, ir svarīgi, lai šāda 
datubāze būtu sadarbspējīga ar ABC 
TIGAR (Uzticamu starpnieku globāli 
pieejami resursu) datubāzi, kuru uztur 
Pasaules intelektuālā īpašuma 
organizācija (WIPO).

Pamatojums

Ar jauno apsvērumu Eiropas Komisija tiek aicināta veicināt apmaiņu ar informāciju, 
piešķirot trešām valstīm, kuras ir Marrākešas līguma puses, piekļuvi datubāzei, kuras 
izveidošana paredzēta Direktīvā [...]. Šī jaunā iniciatīva būtu jāveido, balstoties uz pašreizējo 
Pieejamo grāmatu konsorcija izstrādāto pasaules mēroga datubāzi, kuru uztur WIPO.

Grozījums Nr. 9
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Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu piekļūstamas formas 
eksemplāru pieejamību un novērstu darbu 
un citu tiesību objektu nelikumīgu 
izplatīšanu, pilnvarotajām struktūrām, kas 
ir iesaistītas piekļūstamas formas 
eksemplāru izplatīšanā vai pieejamības 
nodrošināšanā, būtu jāievēro noteikti 
pienākumi.

(5) Lai uzlabotu piekļūstamas formas 
eksemplāru pieejamību un novērstu darbu 
un citu tiesību objektu nelikumīgu 
izplatīšanu, dalībvalstīm būtu jāveicina 
vienošanās par paraugprakses 
pamatnostādnēm starp pilnvaroto 
struktūru pārstāvju grupām, kas ir 
iesaistītas piekļūstamas formas eksemplāru 
izgatavošanā, izplatīšanā vai pieejamības 
nodrošināšanā, un lietotājiem un tiesību 
subjektiem. Valdības pamatnostādnes vai 
labākā prakse attiecībā uz piekļūstamas 
formas eksemplāru pieejamības 
nodrošināšanu saņēmējiem saskaņā ar 
Marrākešas līguma noteikumiem būtu 
jāizstrādā, apspriežoties ar pilnvaroto 
struktūru, piemēram, bibliotēku 
asociāciju un bibliotēku konsorciju, 
pārstāvības grupām kopā ar citām 
pilnvarotām struktūrām, kuras ražo 
piekļūstamas formas eksemplārus, kā arī 
ar lietotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem un tiesību subjektiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Apstrādājot personas datus saskaņā 
ar šo regulu, būtu jāievēro pamattiesības, 
tostarp tiesības uz privātās un ģimenes 
dzīves neaizskaramību un tiesības uz 
personas datu aizsardzību saskaņā ar 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. 
un 8. pantu, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 95/46/EK13, kas 
reglamentē personas datu apstrādi, kuru 
saskaņā ar šo regulu drīkst veikt 
pilnvarotās iestādes dalībvalstu kompetento 
iestāžu, jo īpaši dalībvalstu izraudzītu 

(6) Apstrādājot personas datus saskaņā 
ar šo regulu, ir jāievēro pamattiesības, 
tostarp tiesības attiecībā uz privāto un 
ģimenes dzīvi un tiesības uz personas datu 
aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu, kā arī 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
95/46/EK13 un Direktīvu 2002/58/EK13a 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2016/67913b, kuras 
reglamentē personas datu apstrādi, kuru 
saskaņā ar šo regulu drīkst veikt 
pilnvarotās iestādes dalībvalstu kompetento 
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publisku neatkarīgu iestāžu, uzraudzībā. iestāžu, jo īpaši dalībvalstu izraudzītu 
publisku neatkarīgu iestāžu, uzraudzībā.

_________________ _________________
13Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. 
gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV 
L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. 
gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV 
L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).
13a Parlamenta un Padomes 2002. gada 
12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par 
personas datu apstrādi un privātās dzīves 
aizsardzību elektronisko komunikāciju 
nozarē (Direktīva par privātās dzīves 
aizsardzību un elektronisko 
komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 
37. lpp.).
13b Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. 
aprīlis) par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Dalībvalstīm nevajadzētu noteikt 
papildu prasības, lai varētu izmantot 
izņēmumu(-us), piemēram, kas iekļauts(-
i) šajā regulā, tostarp kompensācijas 
shēmas vai iepriekšēju pārliecināšanos 
par piekļūstamas formas eksemplāru 
komerciālu pieejamību.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Personu ar invaliditāti integrācija ir 
pieprasīta Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 26. pantā un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijā par personu ar invaliditāti 
tiesībām (UNCRPD).

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) ANO Konvencija par personu ar 
invaliditāti tiesībām (UNCRPD), kurā ES 
ir līgumslēdzēja puse, garantē personām ar 
invaliditāti tiesības piekļūt informācijai un 
tiesības piedalīties kultūras, ekonomiskajā 
un sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. 
UNCRPD konvencijas pusēm nosaka 
prasību saskaņā ar starptautiskajām 
tiesībām veikt visus atbilstošos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka tiesību akti, kas aizsargā 
intelektuālā īpašuma tiesības, neveido 
nepamatotu vai diskriminējošu šķērsli 
personu ar invaliditāti piekļuvei kultūras 
materiāliem.

(7) UNCRPD, kurā ES ir līgumslēdzēja 
puse no 2011. gada 21. janvāra un kura ir 
saistoša dalībvalstīm, garantē personām ar 
invaliditāti tiesības piekļūt informācijai un 
saziņai un tiesības iesaistīties darba un 
piedalīties kultūras, ekonomiskajā, 
politiskajā, darba un sabiedriskajā dzīvē 
vienlīdzīgi ar citiem. UNCRPD 
konvencijas pusēm nosaka prasību saskaņā 
ar starptautiskajām tiesībām veikt visus 
atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
tiesību akti, kas aizsargā intelektuālā 
īpašuma tiesības, neveido nepamatotu vai 
diskriminējošu šķērsli personu ar 
invaliditāti piekļuvei kultūras materiāliem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šajā regulā ir ievērotas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā atzītās 
pamattiesības un principi. Šī regula būtu 
jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar 
minētajām tiesībām un principiem.

(8) Šajā regulā ir ievērotas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā atzītās 
pamattiesības un principi, ar kuru ir 
aizliegta visa veida diskriminācija, un jo 
īpaši tās 21. un 26. pants, ar kuru aizliedz 
diskrimināciju invaliditātes dēļ un atzīst 
un ievēro personu ar invaliditāti tiesības 
izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai 



PE605.548/ 9

LV

nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un 
profesionālo integrāciju un dalību 
sabiedrības dzīvē. Šī regula būtu 
jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar 
minētajām tiesībām un principiem.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Komisijai viena gada laikā būtu 
jāiesniedz stratēģisks rīcības plāns, lai 
sekmētu Marrākešas līguma mērķus, 
īpašu vērību pievēršot plašas pārrobežu 
apmaiņas nodrošināšanai ar trešām 
valstīm, nolūkā nodrošināt izglītības un 
kultūras darbus personām ar redzes 
traucējumiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu ievieš noteikumus par 
pārrobežu apmaiņu ar noteiktu darbu un 
citu tiesību objektu piekļūstamas formas 
eksemplāriem starp Savienību un trešām 
valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses, 
bez tiesību subjekta atļaujas tādu personu 
interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes 
traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu 
lasīšanas invaliditāti.

Ar šo regulu ievieš noteikumus par 
pārrobežu apmaiņu ar noteiktu darbu un 
citu tiesību objektu piekļūstamas formas 
eksemplāriem starp Savienību un trešām 
valstīm, kas ir Marrākešas līguma puses, 
bez tiesību subjekta atļaujas tādu personu 
interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes 
traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu 
lasīšanas invaliditāti. Tā paredzēta, lai 
efektīvi nodrošinātu šādu personu tiesības 
piedalīties kultūras, ekonomiskajā un 
sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “darbs vai cits tiesību objekts” ir ar 
autortiesībām vai blakustiesībām aizsargāts 
un publicēts vai citā veidā likumīgi 
publiskots darbs grāmatas, žurnāla, 
laikraksta, periodiska izdevuma vai cita 
rakstu darba, tostarp nošu, veidā un ar to 
saistītās ilustrācijas jebkuros nesējos, 
tostarp audioformā, piemēram, 
klausāmgrāmatas;

(1) „darbs vai cits tiesību objekts” ir ar 
autortiesībām vai blakustiesībām aizsargāts 
un publicēts vai citā veidā likumīgi 
publiskots darbs grāmatas, žurnāla, 
laikraksta, periodiska izdevuma vai cita 
rakstu darba, tostarp nošu, veidā un ar to 
saistītās ilustrācijas jebkuros nesējos, 
tostarp audioformā, piemēram, 
klausāmgrāmatas, un digitālos formātos, 
piemēram, e–grāmatas;

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Ar šo papildinājumu „saņēmēja” definīcija tiek saskaņota ar Marrākešas līgumu. Uz to būtu 
jāatsaucas visās — a), b), c) un d) — 2. panta 2. punkta daļās, un tādēļ tas būtu jāiekļauj pēc 
d) daļas.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) persona ar uztveres vai iespiedtekstu 
lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, kā 
rezultātā tā nespēj lasīt iespieddarbus 
būtībā tādā pat mērā kā persona bez 
traucējumiem vai invaliditātes vai

(c) persona ar uztveres vai iespiedtekstu 
lasīšanas invaliditāti, tostarp disleksiju, vai 
ar citiem attīstības traucējumiem, kā 
rezultātā tā nespēj lasīt iespieddarbus 
būtībā tādā pat mērā kā persona bez 
traucējumiem vai invaliditātes vai
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) “piekļūstamas formas eksemplārs” ir 
darba vai cita tiesību objekta eksemplārs 
alternatīvā veidā vai formā, kas ļauj 
saņēmējam piekļūt darbam vai citam 
tiesību objektam, tostarp ļauj personai tam 
piekļūt tikpat viegli un ērti, kā to var 
persona bez redzes traucējumiem vai 2. 
punktā minētas invaliditātes;

(3) „piekļūstamas formas eksemplārs” ir 
darba vai cita tiesību objekta eksemplārs 
alternatīvā veidā vai formā, kas ļauj 
saņēmējam piekļūt darbam vai citam 
tiesību objektam, tostarp ļauj personai tam 
piekļūt tikpat viegli un ērti, kā to var 
persona bez jebkādiem 2. punktā 
minētajiem traucējumiem vai invaliditātes;

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt eksemplāru nekomerciālo būtību, kas papildus precizē pilnvaroto struktūru 
definīciju un to darbību, ievērojot bezpeļņas principu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “pilnvarota struktūra” ir organizācija, 
kuras galvenā darbība vai viena no 
galvenajām darbībām vai uzdevumiem, 
kas saistīti ar sabiedrības interesēm, ir 
nodrošināt saņēmējiem izglītību, 
instruktīvas mācības, adaptīvo lasīšanu vai 
piekļuvi informācijai, ievērojot bezpeļņas 
principu.

(4) „pilnvarota struktūra” ir organizācija, 
kuru valdība ir pilnvarojusi nodrošināt 
vai atzinusi, ka tā nodrošina saņēmējiem 
izglītību, instruktīvas mācības, adaptīvo 
lasīšanu vai piekļuvi informācijai, ievērojot 
bezpeļņas principu, un šāda 
nodrošināšana ir attiecīgās organizācijas 
galvenā darbība vai viena no galvenajām 
darbībām vai uzdevumiem, kas saistīti ar 
sabiedrības interesēm.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pilnveidot Komisijas ierosināto „pilnvarotās struktūras” definīciju, 
ņemot vērā Marrākešas līgumā iekļauto definīciju, kurā precizēts, kurš likumīgi var pilnvarot 
vai atzīt šādas struktūras.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
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4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Dalībvalstis nodrošina, ka strīdu 
gadījumos par 3. un 4. pantā minēto 
pasākumu piemērošanu tiek noteikti un 
lietotājiem ir pieejami sūdzību 
iesniegšanas un tiesiskās aizsardzības 
mehānismi.

Pamatojums

Ierosinātajā regulā nav minēti ne sūdzību iesniegšanas, ne tiesiskās aizsardzības mehānismi, 
kas būtu jānosaka dalībvalstīm gadījumos, kad saņēmēji tiek kavēti izmantot pieļautos 
izņēmumus. Šādu mehānismu izveidošana būtu ļoti piemērota, lai nodrošinātu regulas 
noteikumu efektīvu piemērošanu. Tas atbilst Marrākešas līguma 10. panta 1. punktam, kurā 
no līgumslēdzējām pusēm prasa pieņemt visus nepieciešamos „pasākumus”, lai nodrošinātu 
Līguma efektīvu piemērošanu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstī dibināta pilnvarota 
struktūra, kas veic 3. un 4. pantā minētās 
darbības, nodrošina, ka:

1. Dalībvalstī dibināta pilnvarota 
struktūra, veicot 3. un 4. pantā minētās 
darbības, izstrādā un ievēro pašas savu 
praksi, lai nodrošinātu, ka:

Pamatojums

Šis teksts ir norādīts Marrākešas līguma 2. panta c) punktā.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tā ar darbiem un citiem tiesību 
objektiem, kā arī to piekļūstamas formas 
eksemplāriem apietas ar pienācīgu rūpību 

(c) tā ar darbiem un citiem tiesību 
objektiem, kā arī to piekļūstamas formas 
eksemplāriem apietas ar pienācīgu rūpību 
un veic ar tiem īstenoto darbību uzskaiti, 
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un veic ar tiem īstenoto darbību uzskaiti; vienlaicīgi respektējot saņēmēju 
privātumu saskaņā ar 6. pantu; un

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) tā publicē un atjaunina informāciju 
— attiecīgā gadījumā savā tīmekļa vietnē 
— par to, kā tā pilda a)–c) apakšpunktos 
minētos pienākumus.

(d) tā publicē un atjaunina informāciju 
— attiecīgā gadījumā savā tīmekļa vietnē 
vai izmantojot citus tiešsaistes vai 
bezsaistes kanālus— par to, kā tā pilda a)–
c) apakšpunktos minētos pienākumus.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstī dibināta pilnvarota 
struktūra, kas veic 3. un 4. pantā minētās 
darbības, pēc pieprasījuma jebkuram 
saņēmējam vai tiesību subjektam sniedz 
šādu informāciju:

2. Dalībvalstī dibināta pilnvarota 
struktūra, kas veic 3. un 4. pantā minētās 
darbības, pēc pieprasījuma jebkuram 
saņēmējam vai tiesību subjektam pieejamā 
veidā sniedz šādu informāciju:

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atbalsta to pilnvarotās 
struktūras, kad tās ieinteresētajām pusēm 
un sabiedrības locekļiem vajadzības 
gadījumā sniedz informāciju, kas kļūst 
pieejama attiecībā uz to praksi saskaņā ar 
3. un 4. pantu, gan apmainoties ar 
informāciju starp pilnvarotām 
struktūrām, gan padarot pieejamu 
informāciju par politikām un praksi, 
tostarp tādām, kas saistītas ar 
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piekļūstamas formas eksemplāru 
pārrobežu apmaiņu.

Pamatojums

Šis teksts ir norādīts Marrākešas līguma 9. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šajā pantā noteiktos pienākumus, 
kas jāpilda pilnvarotajām struktūrām, 
piemēro, ievērojot proporcionalitātes 
principu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b. Dalībvalstis veicina informācijas un 
paraugprakses apmaiņu starp 
pilnvarotajām struktūrām tā, lai efektīvi 
sekmētu piekļuvi pielāgotiem darbiem vai 
tiesību objektiem.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas datus saskaņā ar šo regulu 
apstrādā, ievērojot Direktīvu 95/46/EK.

Personas datus saskaņā ar šo direktīvu 
apstrādā, ievērojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 95/46/EK1a un 
Direktīvu 2002/58/EK1b un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
2016/6791c.

__________________
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1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīva 
95/46/EK par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 
23.11.1995., 31. lpp.).
1b Parlamenta un Padomes 2002. gada 
12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par 
personas datu apstrādi un privātās dzīves 
aizsardzību elektronisko komunikāciju 
nozarē (Direktīva par privātās dzīves 
aizsardzību un elektronisko 
komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 
37. lpp.).
1c Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ne agrāk kā [piecus gadus pēc 
piemērošanas sākuma dienas] izvērtē šo 
regulu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteju ar galvenajiem 
konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar 
šīs regulas grozījumu priekšlikumiem.

Komisija līdz [piecus gadus pēc 
piemērošanas sākuma dienas] izvērtē šo 
regulu un iepazīstina Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteju ar galvenajiem 
konstatējumiem un vajadzības gadījumā ar 
šīs regulas grozījumu priekšlikumiem.


