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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 

относно повторната употреба на информацията в обществения сектор 

(преработен текст) 

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура – преработка) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2018)0234), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-

0169/2018), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 

относно по-структурирано използване на техниката за преработване на 

нормативни актове1, 

– като взе предвид писмото от 29 ноември 2018 г., изпратено от комисията по правни 

въпроси до комисията по промишленост, изследвания и енергетика в съответствие 

с член 104, параграф 3 от своя правилник, 

– като взе предвид временното споразумение, одобрено от водещата комисия 

съгласно член 69е, параграф 4 от своя правилник, поетия от Комисията ангажимент 

да приеме позицията на Парламента и поетия с писмо от 29 ноември 2018 г. 

ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента 

в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 

енергетика и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на 

потребителите, комисията по култура и образование и комисията по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0438/2018), 

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 

правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението 

на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 

идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на 

                                                 
1 OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1. 
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кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните 

изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на 

съществуващите актове, без промяна по същество; 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид 

препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския 

парламент, Съвета и Комисията; 

1. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени 

в това предложение; 

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ* 

на предложението на Комисията на първо четене 

--------------------------------------------------------- 

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно свободно достъпните данни и повторната употреба на информацията в 

обществения сектор (преработен текст) 

(Текст от значение за ЕИО) 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз , и по-специално 

член 114 от него, 

 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

 

                                                 
* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличените части от 

текста се посочват със зачеркване 
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в съответствие с обикновената законодателна процедура, 

 

като имат предвид, че: 

 

(1) Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета2 е била съществено 

изменяна. Поради по-нататъшни изменения и с оглед на постигане на яснота 

посочената директива следва да бъде преработена. 

(2) В съответствие с член 13 от Директива 2003/98/ЕО и пет години след приемането 

на изменящата Директива 2013/37/ЕС Комисията, след консултация със 

съответните заинтересовани страни, извърши оценка и преглед на 

функционирането на Директивата в рамките на Програмата за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка3. 

(3) След консултация със заинтересованите страни и с оглед на резултатите4 от 

оценката на въздействието, Комисията смята, че е необходимо да се предприеме 

действие на равнището на Съюза с цел да се работи по въпросите на оставащите 

и новите препятствия пред широката повторна употреба на информацията от 

обществения сектор и финансираната с обществени средства информация в целия 

Съюз и да се актуализира законодателната рамка с оглед на напредъка на 

цифровите технологии, както и да се стимулира допълнително 

новаторството в сферата на цифровите технологии, по-специално в 

областта на изкуствения интелект.  

(4) Значителните изменения, въведени в правния текст с цел да се използва целият 

потенциал на информацията от обществения сектор в полза на европейската 

икономика и общество, са съсредоточени в следните области: предоставяне на 

достъп в реално време до динамични данни посредством подходящи технически 

средства, повишаване на предлагането на висококачествени данни от публичния 

сектор за повторна употреба, в това число и от публичните предприятия, както 

и от частни предприятия, когато това се извършва при изпълнение на услуга 

от общ икономически интерес, попадаща в приложното поле на 

настоящата директива, организациите, осъществяващи 

научноизследователска дейност и организациите, финансиращи подобна 

дейност, справяне с появата на нови форми на изключителни договорености, 

използването на изключения от принципа на налагане на такси, свързани с 

пределните разходи, и връзката между настоящата директива и някои свързани 

законови инструменти, в това число Директива 96/9/ЕО5, Директива 2003/4/ЕО, 

                                                 
2 Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 

г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ОВ L 345, 

31.12.2003 г., стр. 90). 
3 SWD(2018) 145. 
4 SWD(2018) 127. 
5 Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна 

закрила на базите данни (ОВ L 77, 27.3.1996 г., стр. 20). 
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Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета6и Регламент (ЕС) 

2016/679. 

(4a) Достъпът до информация е основно право. Хартата на основните права на 

Европейския съюз („Хартата“) предвижда, че всеки има право на свобода на 

изразяването на мнения и това право включва свободата да отстоява своето 

мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на 

публичните власти и независимо от границите. 

(4б) Член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз гарантира 

правото на защита на личните данни и постановява, че тези данни трябва 

да бъдат обработвани добросъвестно, за точно определени цели и въз основа 

на съгласието на заинтересованото лице или по силата на друго предвидено 

от закона легитимно основание и под контрола на независим орган. 

(5) Договорът предвижда създаването на вътрешен пазар и система, гарантираща, че 

конкуренцията на вътрешния пазар няма да бъде нарушена. Хармонизиране на 

правилата и практиките в държавите-членки, свързани с използването на 

информацията от обществения сектор, допринася за постигането на тези цели. 

(6) Общественият сектор в държавите членки събира, произвежда, възпроизвежда и 

разпространява широка гама информация в много области като например 

социалната, политическата, икономическата, правната, географската, на 

околната среда, метеорологическата, на сеизмичността, туризма, търговията, 

патентното дело и образованието. Документите от изпълнително, законодателно 

или съдебно естество, предоставени от органите от обществения сектор, 

представляват огромен, разнообразен и ценен фонд от ресурси, който може да 

бъде от полза за обществото. Предоставянето на тази информация в широко 

използван електронен формат позволява на гражданите и предприятията 

да открият нови начини да я използват и да създават нови и иновативни 

продукти и услуги. Държавите членки и органите от публичния сектор 

следва да могат да се възползват от и получават адекватна финансова 

подкрепа от програмата „Цифрова Европа“ или от съответните фондове и 

програми на Съюза, насочени към цифровизирането на Европа, широка 

употреба на цифрови технологии или цифровото преобразуване на 

публичната администрация и публичните услуги, в своите усилия да 

предоставят по-лесен достъп до данни за повторна употреба.  

(6a) Информацията в обществения сектор представлява изключителен 

източник на данни, които могат да допринасят за подобряването на 

единния пазар и за разработването на нови приложения за потребителите 

и предприятията. Интелигентното използване на данни, включително 

тяхната обработка посредством приложения на изкуствения интелект, 

може да преобрази всички икономически сектори. 

(7) Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 

г. относно повторната употреба на информация в обществения сектор установи 

                                                 
6 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за 

създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност 

(INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1). 
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минимален набор от правила, уреждащи повторната употреба и практическите 

средства за улесняване на повторната употреба на съществуващи документи, 

притежавани от органите от обществения сектор в държавите членки , в това 

число от органи на изпълнителната, законодателната и съдебната власт . От 

приемането на първия набор правила за повторна употреба на информация от 

обществения сектор, количеството данни в света, включително данните от 

обществения сектор, се увеличи експоненциално, като се генерират и събират 

нови видове данни. Същевременно е налице продължаваща еволюция в областта 

на технологиите за анализ, използване и обработка на данни, като например 

машинно самообучение, изкуствен интелект и интернет на нещата. Тази 

динамична технологична еволюция прави възможно създаването на нови услуги 

и приложения, които са основават върху използването, събирането и 

комбинирането на данни. Правилата, първоначално приети през 2003 г. и и 

изменени по-късно през 2013 г. , вече не съответстват на бързите промени, в 

резултат на което съществува риск да бъдат пропуснати икономическите и 

социалните възможности, предлагани от повторната употреба на данни от 

обществения сектор. 

(8) Еволюцията, водеща към развитието на общество, основано на използване на 

данните от различни сфери и дейности, дава своето отражение върху живота 

на всички граждани на Общността, като освен други неща, им дава възможност 

да се сдобият с нови пътища за достъп и получаване на знания. 

(9) Дигиталното съдържание играе важна роля в тази еволюция. Производството на 

съдържание доведе до нарастване на бързото създаване на работни места през 

последните години и това е процес, който продължава. Повечето от тези работни 

места са създадени от новаторски нововъзникнали дружества и МСП. 

(10) Една от главните цели за установяване на вътрешен пазар е създаването на 

условия, водещи към развитието на някои услуги и продукти в държавите 

членки и на територията на целия Съюз. Информацията в обществения сектор 

или информацията, събирана, получавана, възпроизвеждана и 

разпространявана в рамките на изпълнението на обществена задача или на 

услуга от общ интерес, представлява важна отправна точка за продуктите и 

услугите с цифрово съдържание, който предстои да се превърне в още по-голям 

източник на съдържание с развитието на напреднали цифрови технологии, 

като например на изкуствения интелект, технологиите на разпределения 

регистър и интернета на нещата. Интелигентното използване на данни, 

включително тяхната обработка посредством приложения на изкуствения 

интелект, може да преобрази всички икономически сектори. Широкото 

презгранично географско покритие предстои също да бъде от основно значение в 

този контекст. Широките възможности за повторно използване на тази 

информация следва, наред с другото, да позволяват на всички европейски 

дружества, включително микропредприятията и МСП, както и на 

гражданското общество, да използват своя потенциал и да допринасят за 

икономическото развитие и създаването на качествени работни места и 

защита, особено в полза на местните общности, както и за важни 

обществени цели като отчетност и прозрачност. 
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(11) Разрешаването на повторната употреба на документи, притежавани от орган от 

обществения сектор, създава добавена стойност за повторните ползватели, за 

крайните потребители и за обществото като цяло, а в много случаи и за самия 

орган от обществения сектор, като насърчава прозрачността и отчетността и 

осигурява обратна връзка с повторните ползватели и крайните потребители, 

която позволява на съответния орган от обществения сектор да подобри 

качеството на събираната информация, както и изпълнението на своите 

обществени задачи. С разработването на нови технологии 

разпространението на данни, събирани и разпространявани в рамките на 

изпълнението на обществена задача, може да се допринася за осигуряване на 

автентична информация на ползвателите. 

(12) Съществуват значителни разлики в правилата и практиката в държавите членки 

по отношение на експлоатацията на информационните ресурси в обществения 

сектор, които представляват бариери пред разгръщането на целия икономически 

потенциал на това ключово средство за документация. Практиката в 

институциите от публичния сектор при експлоатиране на информацията в 

публичния сектор продължава да е твърде различна в различните държави 

членки. Този факт следва да се вземе предвид. Във връзка с това следва да се 

предприеме минимално хармонизиране на националните правила и практика при 

повторното използване на документи в обществения сектор в случаите, в които 

разликите между различните национални правилници и практика или липсата на 

яснота се превръщат в препятствие пред безпрепятственото развитие на 

вътрешния пазар и нормалното изграждане на информационното общество в 

Общността. 

(13) Държавите членки следва да гарантират създаването на данни въз основа на 

принципа „отвореност при проектирането и по подразбиране“ по 

отношение на всички документи, попадащи в обхвата на настоящата 

директива, като същевременно гарантират последователно равнище на 

защита на целите от обществен интерес, като обществената сигурност, 

включително в случаите, когато става дума за чувствителна информация, 

свързана с критични инфраструктури; и като гарантират защитата на 

личните данни, включително когато информацията в отделен набор от 

данни може да не представлява риск за идентифициране или разграничаване 

на физическо лице, но когато е съчетана с друга налична информация, би 

могла да доведе до подобен риск. Политиката за свободен достъп до данните, 

която гарантира възможността за намиране, достъпността, 

оперативната съвместимост и възможността за повторно използване 

(принципите FAIR) и която насърчава широкото наличие и повторната 

употреба на информация от обществения сектор за частни или търговски цели с 

минимални или никакви правни, технически или финансови ограничения и която 

подпомага обмена на информация не само за икономическите оператори, но 

преди всичко за обществеността, може да играе важна роля за прозрачността и 

демократичната отчетност, да насърчава социалната ангажираност и да 

ускорява и насърчава разработката на нови услуги, основани на новаторски 

начини за комбиниране и използване на такава информация. За да се увеличат 

максимално тези ползи, следва да се осигурява достъп до източниците и 
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променящите се данни. Следователно оперативната съвместимост, 

откритите стандарти и откритите данни следва да се прилагат на 

равнището на администрацията на всяка държава членка. Същевременно 

Комисията следва да улесни сътрудничеството между държавите членки и 

да подкрепи проектирането, изпитването, прилагането и внедряването на 

оперативно съвместими електронни интерфейси, които ще дадат 

възможност за по-ефективни и сигурни публични услуги. 

(14) Освен това, без минимално хармонизиране на общностно равнище, 

законодателната дейност на национално ниво, чието начало в редица държави-

членки, е вече положено и цели да се даде отговор на технологичните 

предизвикателства, може да доведе до още по-значителни различия. 

Въздействието на такива различия и неясноти в законодателствата ще придобиват 

все по-голямо значение с по-нататъшното развитие на информационното 

общество, което вече е довело до увеличаване до голяма степен на 

презграничното използване на информацията. 

(15) Държавите членки са установили политики на повторна употреба съгласно 

Директива 2003/98/ЕО и някои от тях възприемат амбициозни подходи за 

свободен достъп до данни, за да направят повторната употреба на достъпни данни 

от обществения сектор по-лесна за гражданите и дружествата над минималното 

ниво, зададено със същата директива. С оглед да се предотврати прилагането на 

различни правила в различните държави членки, което представлява пречка за 

трансграничното предлагане на продукти и услуги, както и да се направят 

сходните публични масиви от данни повторно употребяеми за паневропейски 

приложения, основани на тях, необходима е поне минимална хармонизация, за да 

се определи кои публични масиви от данни могат да подлежат на повторна 

употреба на вътрешния информационен пазар, която да е в съответствие със 

съответния режим на достъп. Разпоредбите на правото на Съюза и националното 

право, които надхвърлят тези минимални изисквания, по-специално в случаите 

на секторното законодателство, следва да продължат да се прилагат. Примерите 

за разпоредби, които надхвърлят минималното равнище на хармонизация 

съгласно настоящата директива, включват прагови стойности за позволените 

такси за повторна употреба, които са по-ниски, отколкото праговите стойности, 

предвидени в член 6, или условия за лицензиране, които са по-малко 

ограничителни, отколкото посочените в член 8. По-специално, настоящата 

директива следва да не засяга разпоредбите, които надхвърлят минималното 

равнище на хармонизация, определено в настоящата директива, както е посочено 

в делегираните регламенти на Комисията, приети по силата на Директива 

2010/40/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно рамката за внедряване 

на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт 

и за интерфейси с останалите видове транспорт 

(16) Необходима е обща рамка за условията, от които да се ръководи многократното 

използване на документите в публичния сектор с цел гарантиране на 

справедливи, пропорционални и недискриминационни условия за многократното 

използване на такава информация. Органите от обществения сектор събират, 

произвеждат, възпроизвеждат и разпространяват документи с цел изпълнение на 

своите обществени задачи. Използването на такива документи за други цели 
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представлява повторно използване. Политиката на държавите членки може да 

надхвърли минималните стандарти, установени в настоящата директива, като по 

този начин се създадат възможности за по-широка повторна употреба. 

(17) Настоящата директива следва да се прилага за документи, чието предоставяне е 

включено в обществените задачи на съответните органи от обществения сектор 

съгласно определеното в закона или други задължителни правила на държавата 

членка. При липсата на такива правила обществените задачи следва да се 

определят в съответствие с общата административна практика на държавите 

членки, при условие че обхватът на обществените задачи е прозрачен и подлежи 

на преразглеждане. Обществените задачи може да бъдат формулирани общо или 

според конкретния случай за отделни органи от обществения сектор. 

(18) Настоящата директива следва да се прилага по отношение на документи, които 

са достъпни за повторно използване в случаите, когато органите от обществения 

сектор предоставят лицензии, продават, разпространяват, обменят или 

предоставят информация. За да се избегнат припокриващите се субсидии, 

повторното използване следва да включва по-нататъшното използване на 

документи в рамките на самата организация за дейности, попадащи извън обхвата 

на обществените задачи на същите. Дейностите, попадащи извън обществената 

задача, обикновено включват предоставяне на документи, които се произвеждат, 

и които се продават изключително на търговски начала и то в условията на 

конкуренция с други документи на пазара. 

(19) Директивата не следва по никакъв начин да ограничава или накърнява 

изпълнението на нормативно установените задачи на публичните органи и 

на други органи от обществения сектор. Тя също така не установява достъп. 

Това решение остава от компетентността на държавите членки. В 

директивата се определя задължение за държавите членки да позволят 

повторната употреба на всички общодостъпни документи, без да се засягат 

другите изключения, предвидени в настоящата директива, като например 

защитата на личните данни, които предоставят на държавите членки 

възможност да ограничават или изключват определени документи при 

предоставянето на достъп. Директивата доизгражда съществуващите режими 

за достъп в държавите членки и не променя националните правила за достъп до 

документация. Директивата не се прилага в случаите, в които граждани или 

предприятия в съответствие със съответния режим за достъп, имат правото да 

получат даден документ, само ако могат да докажат конкретен интерес. 

На равнището на Съюза членове 41 (Право на добра администрация) и 42 от 

Хартата на основните права в Европейския съюз признават правото на всеки 

гражданин на Съюза, както и на всяко физическо и юридическо лице, 

пребиваващо в държава членка или разполагащо с регистрирано седалище в 

държава членка, да има достъп до документите на Европейския парламент, на 

Съвета и на Комисията. Органите от обществения сектор следва да се насърчават 

да предоставят за многократно използване всякакви притежавани от тях 

документи. Институциите от обществения сектор следва да развиват и насърчават 

многократното използване на документите, включително официалните текстове 

със законодателен и административен характер в онези случаи, при които 
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институцията от обществения сектор има правото да разрешава тяхното повторно 

използване. 

(20) Държавите членки често поверяват предоставянето на услуги от общ интерес на 

субекти извън обществения сектор, като обаче поддържат висока степен на 

контрол върху подобни субекти. Същевременно разпоредбите на Директива 

2003/98/ЕО се прилага само към документи, притежавани от органи от 

обществения сектор, докато публичните предприятия са изключени от нейното 

приложно поле. Това води до незадоволителна наличност за повторна употреба 

на документи, изготвени при изпълнение на услуги от общ интерес в редица 

области, по-специално в сектора на комуналните услуги. Това също така 

значително намалява потенциала за създаване на трансгранични услуги, имащи 

за основа документи, притежавани от публичните предприятия, които 

предоставят услуги от общ интерес. Повторното използване на данни може да 

играе важна роля за стимулирането на икономическия растеж и за 

насърчаването на ангажираността на обществото. 

(21) Поради това Директива 2003/98/ЕО следва да се измени с цел да се гарантира, че 

нейните разпоредби могат да се прилагат по отношение на повторната употреба 

на документите, изготвени при изпълнение на услуги от общ интерес от публични 

и частни предприятия, попадащи в обхвата на настоящата директива и 

извършващи една от дейностите, посочени в членове 8—14 от Директива 

2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета7, както и от публичните и 

частните предприятия, попадащи в обхвата на настоящата директива и 

извършващи дейност като оператор на обществени услуги съгласно Регламент 

(ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно обществените 

услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, 

публичните и частните предприятия, попадащи в обхвата на настоящата 

директива, които извършват дейност като въздушни превозвачи, изпълняващи 

задължения за предоставяне на обществена услуга в съответствие с член 16 от 

Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 

септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни 

услуги в Общността, и публичните и частните предприятия, попадащи в 

обхвата на настоящата директива, развиващи дейност като 

корабособственици от Общността, изпълняващи задължения за предоставяне на 

обществена услуга в съответствие с член 4 от Регламент (ЕИО) № 3577/92 от 7 

декември 1992 г. относно прилагането на принципа за свободно предоставяне на 

услуги в областта на морския превоз в рамките на държавите членки (морски 

каботаж.)  

(21a) Настоящата директива не следва да се прилага за документи, свързани с 

предоставянето на услуги от общ интерес; за повторната употреба от 

страна на преки конкуренти на публични предприятия на документи, 

изготвени в обхвата на дейностите, пряко изложени на конкуренция и 

                                                 
7 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. 

относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на 

водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 

2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стp. 243). 
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освободени от правилата за възлагане на обществени поръчки по член 34 от 

Директива 2014/25/ЕС, доколкото отговарят на условията в тях.  

(21б) Поради критичното естество на техните дейности и изискванията за 

сигурност и уведомяване, Директивата не следва да се прилага също така за 

документи, достъпът до които е изключен или ограничен поради 

съображения, свързани със защитата на сигурността на мрежите и на 

информационните системи по смисъла на Директива (ЕС) 2016/1148 или 

съгласно правилата за операторите на критични инфраструктури, 

включително оператори на основни услуги по смисъла на Директива 

2008/114/ЕО. 

(22) Настоящата директива не следва да съдържа задължение, което да позволява 

повторна употреба на документите, изработени от публични предприятия, или, 

когато попадат в обхвата на настоящата директива, частни предприятия. 

Решението дали да се даде разрешение за повторна употреба, или не, на който и 

да било документ или всички документи в обхвата на настоящата 

директива следва да зависи от съответното публично предприятие или ако това 

е от значение, от съответното частно предприятие. Само след като дадено 

публично, или когато това е от значение, частно предприятие е взело решение 

да предостави документ за повторна употреба, то следва да спазва относимите 

задължения, посочени в глави III и IV от настоящата директива, по-специално що 

се отнася до форматите, налагането на такси, прозрачността, лицензиите, 

недискриминацията и изключителните договорености. От друга страна, 

публичното, или когато това е от значение, частното предприятие не е длъжно 

да се съобразява с изискванията, посочени в глава II, например правилата, които 

се прилагат по отношение на обработката на заявките. 

(23) Обемът на генерираните научноизследователски данни нараства 

експоненциално, като самите данни имат потенциал да бъдат повторно 

използвани и извън научната общност. За да се посрещат нарастващите 

обществени предизвикателства по ефикасен и цялостен начин, понастоящем е 

изключително важно и спешно да има достъп до данни от различни източници, 

сектори и дисциплини, като те трябва да могат да се смесват и използват 

повторно. Научноизследователските данни включват статистически данни, 

резултати от опити, измервания, теренни наблюдения, резултати от проучвания, 

записи от разговори и изображения. Те включват метаданни, спецификации и 

други цифрови обекти. Научноизследователските данни са различни от научните 

статии, в които се оповестяват и коментират научни резултати, получени от 

научноизследователска дейност. В продължение на много години, свободният 

достъп и наличието за повторна употреба на резултатите от научните 

изследвания, получили публично финансиране, бяха предмет на специални 

инициативи на политиката. Политиките за свободен достъп имат по-специално за 

цел да предоставят на изследователите и на обществеността като цяло достъп до 

научноизследователски данни на възможно най-ранен етап от процеса на 

разпространение и да позволят тяхното използване и повторно използване. 

Свободният достъп спомага за повишаването на качеството, намалява 

необходимостта от ненужно дублиране на изследванията, ускорява развитието на 

научния прогрес, помага в борбата срещу измамите в научната област и като цяло 
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може да способства за икономическия растеж и иновациите. Наред със свободния 

достъп, планирането на управлението на данни бързо се превръща в стандартна 

научна практика, която има за цел да гарантира лесни за намиране, достъпни, 

съвместими данни и годни за повторна употреба данни („принципи FAIR“), 

каквото е и последователното осигуряване на планове за управление на 

данни, което трябва да продължи да бъде насърчавано. 

(24) Поради обяснените по-горе причини е подходящо да се установи задължение за 

държавите членки да приемат политика на свободен достъп по отношение на 

резултати от научни изследвания, ползвали публично финансиране и да 

гарантират, че тези политики се изпълняват от всички научноизследователски 

организации и организации за финансиране на научните изследвания. 

Политиките за свободен достъп обикновено дават възможност за редица 

изключения от даването на свободен достъп до резултатите от изследванията. На 

17 юли 2012 г. Комисията прие Препоръка относно достъпа до научна 

информация и нейното съхранение, актуализирана на 25 април 2018 г.8, в която 

наред с другото се описват значими елементи на политиките за свободен достъп. 

В допълнение, условията, при които определени изследователски резултати 

могат да бъдат използвани повторно, следва да бъдат подобрени. Поради тази 

причина някои задължения, произтичащи от настоящата директива, следва да 

обхванат и научноизследователски данни, получени в резултат от 

научноизследователска дейност, субсидирана с публични средства или 

съфинансирана от публични и частни субекти. В резултат на това публично 

финансираните научноизследователски данни следва да са отворени за 

достъп по подразбиране. Във връзка с това обаче, следва да бъдат надлежно 

взети предвид опасенията във връзка с неприкосновеността на личния живот, 

защитата на личните данни, търговската тайна, националната сигурност, 

законните търговски интереси и правата върху интелектуалната собственост на 

трети страни, съгласно принципа „възможно най-отворени, но затворени при 

необходимост“, с цел съсредоточаване върху насърчаването на управлението 

на данните като ключова част от научноизследователската дейност. В 

случаите, когато достъпът е ограничен, на обществеността следва да 

бъдат съобщавани причините за тези ограничения на повторната употреба. 

За да се избегне административната тежест, подобни задължения следва да се 

прилагат само по отношение на данни от научни изследвания, които вече са 

направени публично достояние от изследователите. Други видове документи, 

притежавани от научноизследователски организации и организации за 

финансиране на научните изследвания следва да продължат да бъдат изключени 

от обхвата на настоящата директива. 

(25) Определенията на „орган от обществения сектор“ и „орган, ръководен от 

общественото право“ са взети от Директива 2014/24/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета9. 

                                                 
8 C(2018)2375 
9 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за 

обществените поръчки (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65). 
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(26) Настоящата директива установява общо определение на термина „документ“. 

Определението покрива всякакъв вид отразяване на действия, факти или 

информация – както и всеки сбор от такива дейности, факти или информация – 

независимо от носителя на същите (отпечатан на хартия или съхранен в 

електронна форма или като звукозапис, видеозапис или аудиовизуален запис). 

Определението на „документ“ не е предвидено да включва компютърните 

програми. 

(27) Органите от обществения сектор изпреварващо предоставят все повече 

документи за повторна употреба посредством отворени формати, които 

могат да бъдат машинночетими и във формат, който гарантира 

оперативна съвместимост, повторна употреба и достъпност. Документите 

следва да се предоставят за повторно използване също и след искане от страна на 

потребител. Държавите членки следва да гарантират, че са определени 

практически договорености, за да се гарантира, че повторното използване 

на информацията в публичния сектор може да се упражнява ефективно, с 

ясни указания къде могат да бъдат намирани такива документи. Срокът за 

отговор на исканията за повторно използване следва да бъде разумен и 

да отговаря на еквивалентен срок за искания на достъп до документа съгласно 

съответните режими на достъп. Учебните заведения, научноизследователските 

организации и организациите за финансиране на научните изследвания следва 

обаче да са освободени от това изискване Разумните срокове в целия Съюз ще 

стимулират създаването на нови агрегирани информационни продукти и услуги 

на паневропейско ниво. Това е от особено значение за динамичните 

данни (включително данни за околната среда, данни за движението, спътникови 

данни, метеорологични данни), икономическата стойност на което зависи от 

непосредствения достъп на информацията, както и от редовното ѝ актуализиране. 

Динамичните данни следва да бъдат предоставени без забавяне посредством 

приложно-програмен интерфейс непосредствено след придобиването им, така че 

да се улесни развитието на приложения за интернет, а също и на мобилни и 

облачни приложения въз основа на такива данни. Когато това не е възможно 

поради технически или финансови ограничения, институциите в обществения 

сектор предоставят документите за достъп в срок, който да позволява 

експлоатирането на техния пълен икономически потенциал. Следва да се 

предприемат конкретни мерки, за да се премахват съответните технически 

и финансови ограничения. В случай че следва да се използва лицензия, 

навременното предоставяне на документите може да бъде част от условията на 

лицензията.  

(28) За да се получи достъп до данните, предоставени за повторна употреба по силата 

на настоящата директива, е полезно да се гарантира достъп до динамичните 

данни посредством приложно-програмни интерфейси (ППИ). Приложно-

програмният интерфейс описва вида на данните, които могат да бъдат получени, 

начина да бъдат получени, а също и формата, в който ще бъдат получени. За ППИ 

следва да бъде осигурена ясна техническа документация, която да е 

изчерпателна и налична онлайн. Следва да бъдат прилагани европейските 

или международно признатите стандарти или други широко използвани 

протоколи, като когато е целесъобразно, следва да се прилагат 
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международните стандарти за наборите от данни. ППИ могат да имат 

различни равнища на сложност и може да представляват обикновена връзка към 

база данни за извличане на специфични набори от данни, структуриран уеб 

интерфейс, или по-сложни структури. Налице е обща стойност в повторната 

употреба и споделянето на данни с помощта на подходящо използвани 

приложни-програмни интерфейси, тъй като те ще помогнат на разработчиците и 

нововъзникналите дружества да създават нови услуги и продукти. Те са също 

така и основна съставка на създаването на значими екосистеми около активите от 

данни, чиито потенциал остава до голяма степен неизползван от страна на 

собствениците на данните. Създаването и употребата на ППИ трябва да се 

основават на няколко принципа: стабилност, надеждност, наличност, 

ефикасност, поддръжка през целия жизнен цикъл, еднаквост на употребата и 

стандартите, удобство за ползвателите, а също и сигурност. По отношение на 

динамичните данни, т.е. онези, които често се актуализират, в редица случаи – в 

реално време, органите от обществения сектор и публичните предприятия ги 

предоставят за повторна употреба с помощта на подходящи ППИ непосредствено 

след тяхното получаване, като ППИ трябва да бъдат в съответствие на 

принципите FAIR. Органите от обществения сектор могат да получават 

ефективна подкрепа, за да развиват адекватно ниво на компетентност в 

своите служби. 

(29) Възможностите за повторно използване могат да бъдат усъвършенствани чрез 

ограничаване необходимостта от цифровизиране на документите на хартиен 

носител или от обработка на цифрови файлове с цел постигане на взаимна 

съвместимост между двата вида документация. Следователно, органите от 

обществения сектор следва да предоставят документите за достъп във всякакъв 

предварително съществуващ формат или на всякакъв език с електронни средства, 

там където това е възможно и уместно. Органите от обществения сектор следва 

да разглеждат положително исканията за извлечения от съществуващи документи 

в случаите, в които подаването на такова искане би било свързано с извършването 

само на обикновена операция. Въпреки това органите от обществения сектор, 

следва да не се задължават да предоставят извлечения от документ в случаите, в 

които с това са свързани непропорционално много усилия. За улесняване на 

повторното използване, органите от обществения сектор следва да предоставят 

достъп до своите собствени документи във формат, който, доколкото е възможно 

и подходящо, не зависи от използването на специфичен софтуер, органите от 

обществения сектор следва да вземат предвид възможностите за повторното 

използване на документи от страна на и в полза на лица с увреждания като 

използват достъпни формати, за да предоставят информацията. 

(30) За улесняване на повторната употреба органите от обществения сектор, когато е 

възможно и целесъобразно, следва да предоставят документите , включително 

публикуваните на уебсайтове, в отворени и машинночетими формати и заедно с 

метаданните им с възможно най-голяма точност и изчерпателност, във формат, 

който да гарантира оперативна съвместимост, т.е. чрез обработката им по начин, 

съответстващ на принципите, които уреждат изискванията за съвместимост и 
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използваемост на пространствената информация съгласно Директива 2007/2/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета10. 

(31) Следва да се счита, че даден документ е в машинночетим формат, ако е под 

формата на файл, който е структуриран така, че да позволява лесното му 

идентифициране, разпознаване и по технологически неутрален начин – 

извличане на специфични данни чрез програмни приложения. Данните, кодирани 

във файлове, които са структурирани в машинночетим формат, се смятат за 

машинночетими данни. Машинночетимите формати могат да бъдат отворени или 

да бъдат защитени от право на собственост; те могат да бъдат официални 

стандарти или не. Документи, кодирани във файлов формат, който ограничава 

автоматичната обработка поради факта, че данните не могат въобще или не могат 

лесно да бъдат извлечени от тези документи, не следва да се считат за такива в 

машинночетим формат. Държавите членки, по целесъобразност и съобразно 

възможностите, следва да насърчават използването на отворени, машинночетими 

формати. При създаването на технически методи за повторна употреба на 

данни следва да се вземат предвид решенията, разработени от програмата 

ISA². 

(32) Таксите за повторна употреба на документи представляват сериозно препятствие 

пред навлизането на пазара на новосъздадени предприятия и МСП. Поради това 

документите следва да бъдат предоставяни за повторна употреба, без да се 

налагат такси и, ако таксите са необходими, те по принцип следва да бъдат 

ограничени до пределните разходи. В изключителни случаи следва да се вземе 

предвид нуждата да не се пречи на нормалното функциониране на органите от 

обществения сектор, които трябва да генерират приходи за покриване на 

значителна част от своите разходи, свързани с изпълнението на обществените им 

задачи. Ролята на публичните предприятия в конкурентна икономическа среда 

също следва да се има предвид. В такива случаи органите от обществения 

сектор и публичните предприятия поради това следва да могат да налагат такси 

над пределните разходи. Такива такси следва да се определят в съответствие с 

обективни, прозрачни и подлежащи на проверка критерии, а общите приходи от 

предоставянето и разрешаването на повторна употреба на документи не следва 

да надвишават разходите за събиране, изготвяне, възпроизводство, 

разпространение и поддръжка, наред с получаването на разумна възвръщаемост 

от инвестицията. Когато е приложимо, разходите за анонимизиране на личните 

данни или на търговската информация с чувствителен характер също се включват 

в допустимите разходи. Изискването за генериране на приходи с цел покриване 

на значителна част от разходите на органите от обществения сектор, свързани с 

изпълнението на обществените им задачи, или обхватът на услугите от общ 

интерес, поверени на публични предприятия , не е необходимо да бъде правно 

изискване, а може да произтича например от административни практики на 

държавите членки. Това изискване следва да се преглежда редовно от държавите 

членки. 

                                                 
10 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за 

създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност 

(INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1). 



 

RR\1171578BG.docx 19/186 PE623.664v02-00 

 BG 

(32a) Възвръщаемостта на инвестицията може да се разбира като процент, в 

допълнение към пределните разходи, който позволява възстановяването на 

цената на капитала и включването на реална норма на възвръщаемост. Тъй 

като цената на капитала е тясно свързана с лихвените проценти на 

кредитните институции, въз основа на фиксирания лихвен процент на ЕЦБ 

за основните операции по рефинансиране, следва да не се очаква разумната 

възвръщаемост на инвестицията да надвишава с повече от 5% фиксирания 

лихвен процент на ЕЦБ. 

(33) Библиотеките, музеите и архивите следва също така да могат да налагат такси над 

пределните разходи, за да не се препятства нормалното им функциониране. В 

случая на тези органи от обществения сектор общите приходи от предоставянето 

и разрешаването на повторна употреба на документи през съответния отчетен 

период не следва да надвишават разходите за събиране, изготвяне, 

възпроизводство, разпространение, поддръжка, съхранение и уреждане на 

правата върху документите, наред с разумната възвръщаемост на инвестицията. 

Когато е приложимо, разходите за анонимизиране на личните данни или на 

търговската информация с чувствителен характер също се включват в 

допустимите разходи. За целите на библиотеките, музеите и архивите и при 

отчитане на техните особености, цените, определяни от частния сектор за 

повторната употреба на идентични или подобни документи, могат да се вземат 

предвид при изчисляване на разумната възвръщаемост на инвестицията. Подобно 

таксуване извън пределните разходи следва да се определя съгласно 

прозрачни, проследими и подлежащи на проверка критерии. 

 

(34) Горните граници за таксите, определени в настоящата директива, не засягат 

правото на държавите членки да прилагат по-ниски такси или изобщо да не 

събират такси. 

(35) Държавите членки следва да определят критериите за налагането на такси над 

пределните разходи. В тази връзка държавите членки могат, например, да 

определят такива критерии в националните правила или могат да посочат 

съответен орган или органи, различни от органа от обществения сектор, които да 

отговарят за определянето на тези критерии. Този орган следва да бъде 

организиран в съответствие с конституционните и правните системи на 

държавите членки. Той може да бъде съществуващ орган с бюджетни 

изпълнителни правомощия и политическа отговорност. 

(36) Гарантиране на яснотата и обществената достъпност на условията за повторно 

използване на документите в обществения сектор е предпоставка за развитието 

на информационния пазар на територията на целия Съюз. Във връзка с това 

следва ясно да се информират потенциалните потребители за всички условия, 

свързани с повторното използване на документите. Там където е уместно, 

държавите членки следва да насърчават създаването на показалци, на наличните 

документи, достъпни онлайн в Интернет, с което да стимулират и улеснят 

заявките за повторно използване. Заявителите за повторна употреба на 

документи притежавани от субекти, различни от учебни заведения, 

научноизследователски организации и организации за финансиране на научните 
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изследвания следва да бъдат информирани относно достъпните средствата за 

компенсация, свързани с решенията или практиките, които се отнасят за тях. Това 

ще бъде от особена важност за малките и средните предприятия и 

стартиращите предприятия, които е възможно да не са запознати с начините 

за взаимодействие с органите от обществения сектор от останалите държави 

членки и съответните средства за компенсиране. 

(37) Средствата за правна защита следва да включват възможността за 

преразглеждане от безпристрастен орган по преразглеждане. Този орган може да 

бъде вече съществуващ национален орган, като например националния орган по 

конкуренцията, националния надзорен орган, създаден съгласно Регламент 

(ЕС) 2016/67911, националния орган по достъпа до документи или национален 

съдебен орган. Този орган следва да бъде организиран в съответствие с 

конституционните и правните системи на държавите членки и не следва да пречи 

на използването на средствата за правна защита, с които по правило разполагат 

заявителите за достъп до и повторна употреба на документи. Все пак той следва 

да е различен от механизма на държавата членка, с който се определят критериите 

за налагане на такси над пределните разходи. Средствата за правна защита следва 

да включват възможността за преразглеждане на отрицателни решения, както и 

на решения, които позволяват повторната употреба, но все пак могат да засягат 

заявителите по друг начин, по-специално чрез прилагането на правила за 

налагане на такси. Процесът на преразглеждане следва да бъде бърз, в 

съответствие с потребностите на бързо променящия се пазар. 

(38) Предоставянето на обществен достъп за всички налични документи, притежавани 

от обществения сектор — засягащи не само политическия процес, но също и 

правния и административния процес — е фундаментален инструмент за 

разширяване правото на осведоменост, което представлява основен принцип на 

демокрацията. Тази цел е приложима за институциите на всички нива, местно, 

национално и международно. 

(39) В някои случаи повторното използване на документите се осъществява, без за 

това да бъде предоставяна лицензия. В други случаи се издава лицензия, в която 

се налагат условия за повторното използване на документи от лицето, на което е 

издадена лицензия, които условия са свързани с такива въпроси като надеждност, 

защита на личните данни, правилно използване на документите, гарантиране, 

че съдържанието на документите няма да бъде променено, и признаване и 

позоваване на източника. В случай че органите от обществения сектор издават 

лицензии за повторно използване на документи, условията по лицензията следва 

да са справедливи и прозрачни. Стандартните лицензии, които са на 

разположение онлайн в Интернет, също могат да играят важна роля в това 

отношение. Следователно държавите-членки следва да предвидят наличност на 

такива стандартни лицензии. 

                                                 
11 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 

регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 
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(40) В случай, че компетентният орган реши да премахне режима на повторна 

употреба за някои документи или да прекрати актуализирането на тези 

документи, същият следва да публикува такива решения с електронни средства 

при първа възможност и в най-кратки срокове. 

(41) Условията за повторно използване следва да бъдат недискриминиращи за 

сравними категории повторно използване. Държавите членки гарантират 

лоялна конкуренция между органите от обществения сектор и публичните 

предприятия, от една страна, и други ползватели, от друга страна, в 

случаите, когато документите се използват повторно от тези органи от 

обществения сектор или от публични предприятия като основа за тяхната 

търговска дейност. Държавите членки следва да гарантират по-специално, 

че повторното използване на документи на публичните предприятия не води 

до нарушаване на пазара и че не се накърнява лоялната конкуренция. Тези 

условия, например, следва да не препятстват безплатния обмен на информация 

между органите от обществения сектор при изпълнението на обществени задачи, 

докато същевременно останалите потребители заплащат такса за повторно 

използване на същите документи. Освен това, тези условия следва да не 

препятстват приемането на диференцирана политика за таксуване на различните 

видове повторно използване на документи с търговска и нетърговска цел, както 

и приемането на диференцирана политика в областта на лицензирането и 

налагането на такси в случаите, когато даден икономически участник 

желае да използва повторно документи при специални търговски условия. 

(42) Във връзка с всяка повторна употреба на даден документ, органите от 

обществения сектор могат да налагат условия, когато това е уместно, чрез 

лицензия, като например посочване на източника и потвърждение за това дали 

документът е променян по някакъв начин от повторния ползвател. Лицензиите за 

повторна употреба на информация от обществения сектор следва да поставят 

възможно най-малко ограничения за повторната употреба, като например ги 

ограничат до посочване на източника. Важна роля в това отношение имат 

отворените лицензии, предоставени онлайн, които гарантират по-широки права 

на повторна употреба без технически, финансови или географски ограничения и 

се основават на отворени формати за данни. Поради това държавите членки 

следва да насърчават използването на отворени лицензии, които в крайна сметка 

следва да се превърнат в обща практика в целия Съюз. 

(43) Органите от обществения сектор следва да спазват правилата за конкуренция, 

когато установяват принципите за повторно използване на документи, като, 

доколкото е възможно, избягват сключването на изключителни споразумения 

или каквото и да било преференциално използване на данните в 

отношенията си с частни партньори. Освен това, с цел предоставяне на услуги 

от общ икономически интерес, понякога може да се окаже необходимо 

прилагането на изключително право за многократното използване на документи 

в обществения сектор. Такъв може да бъде случаят, в който нито един търговски 

издател не е съгласен да публикува информацията без такова изключително 

право. 
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(44) Съществуват множество споразумения за сътрудничество между библиотеки, 

включително университетски библиотеки, музеи, архиви и частни партньори, 

които включват цифровизация на културните ресурси, като на частните 

партньори се предоставят изключителни права. Практиката показа, че тези 

публично-частни партньорства могат да улеснят пълноценното използване на 

културните сбирки и същевременно да ускоряват достъпа на гражданите до 

културното наследство. Поради това е целесъобразно да се вземат предвид 

съществуващите различия в държавите членки по отношение на цифровизацията 

на културните ресурси с помощта на специален набор от правила, отнасящи се до 

споразуменията за цифровизацията на такива ресурси. Когато дадено 

изключително право е свързано с цифровизация на културни ресурси, може да е 

необходим определен период на изключителност, в който това право да 

предоставя на частния партньор възможност за възстановяване на направените 

разходи. Този период обаче следва да бъде ограничен във времето и да е 

възможно най-кратък, за да се спази принципът, че представляващите 

обществено достояние материали следва да останат обществено достояние и след 

като бъдат цифровизирани. Периодът на изключителното право на 

цифровизиране на културните ресурси по принцип не следва да надвишава 10 

години. Всеки период на изключителност, който надвишава 10 години, следва да 

подлежи на преразглеждане, като се вземат предвид технологичните, 

финансовите и административните промени в средата след постигането на 

договореността. Освен това всяко публично-частно партньорство за 

цифровизацията на културните ресурси следва да предоставя на партньорската 

културна институция пълните права по отношение на употребата на 

цифровизираните културни ресурси след прекратяване на договореността. 

(45) Договореностите между притежателите на данни и ползвателите на данни, 

предоставени за повторна употреба, при които не се предоставят изрично 

изключителни права, но за които може разумно да се очаква да ограничат 

наличността на документи за повторна употреба, следва да бъдат предмет на 

допълнителен контрол от страна на обществеността и поради това следва да бъдат 

публикувани най-малко два месеца преди влизането им в сила, за да се даде на 

заинтересованите страни възможност да изискат повторната употреба на 

документите, обхванати от договореността, и за да предотвратят опасността от 

ограничаване на обхвата на потенциалните ползватели. Такива договорености 

следва да се предоставят на обществеността след сключването им в окончателния 

им вариант, за който страните са се споразумели. 

(46) С настоящата директива се цели да се сведе до минимум рискът от създаване на 

прекомерно стартово предимство, което може да ограничи броя на 

потенциалните потребители на данни, предоставени за повторна употреба. 

Въпреки че договорните споразумения могат — освен задълженията на 

държавите членки съгласно настоящата директива да предоставят документи — 

да доведат до прехвърляне на ресурси на държавата членка по смисъла на член 

107, параграф 1 от ДФЕС, настоящата директива не засяга прилагането на 

правилата за държавната помощ и другите правила относно конкуренцията, 

посочени в членове 101—109 от Договора. От правилата за държавна помощ, 

съдържащи се в членове 107—109 от Договора следва, че държавата следва да 
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проверява ex ante дали в съответните договорни споразумения е налична 

държавна помощ и да гарантират, че те са в съответствие с правилата за държавна 

помощ.  

(47) Настоящата директива не накърнява и следва да се осъществява и прилага в 

пълно съответствие с правото на Съюза, свързано със защитата на личните 

данни включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета12 и Директива 2002/58/ЕО Европейския парламент и на Съвета13. Всички 

задължения, произтичащи от настоящата директива, следва да бъдат 

изпълни, като се гарантира защитата на неприкосновеността на личния 

живот и защитата на личните данни съгласно законодателството на 

Съюза в областта на защитата на данните, включително по отношение на 

трансграничната повторна употреба на данни, чрез гарантиране на 

анонимизацията на личните данни. Анонимизацията е от основно значение 

за гарантирането на повторното използване на информацията от 

обществения сектор при зачитане на правилата и задълженията за защита на 

личните данни, произтичащи от законодателството за защита на данните, макар 

тази автоматизация да е свързана с разходи. Подходящо е тази цена да се 

разглежда като един елемент от разходите, които следва да се приемат за 

пределен разход за разпространението, определен в член 6 от настоящата 

директива. 

(47a) Анонимна информация следва да означава всяка информация, която не може 

да бъде свързана пряко или косвено, самостоятелно или в комбинация със 

свързани данни, с дадено физическо лице, или лични данни, анонимизирани по 

такъв начин, че субектът на данните вече да не може да бъде 

идентифициран. Освен това, когато вземат решения относно обхвата и 

условията за повторна употреба на документи от обществения сектор, 

съдържащи лични данни, организациите, обхванати от разпоредбите на 

настоящата директива, следва да извършват оценки на въздействието върху 

защитата на данните, преди да оповестят документа публично. Това следва 

да бъде направено по-специално за конкретни сектори, в които редовно се 

обработват специални категории лични данни, като например сектора на 

здравеопазването, или други лични данни, посочени в член 9 от Регламент 

(ЕС) 2016/679. С цел да се реагира правилно на опасенията, свързани с 

необходимата защита на личните данни, тази оценка на въздействието 

върху защитата на данните следва да се извършва в съответствие с член 35 

от Регламент (ЕС) 2016/679. 

(48) Правата върху интелектуалната собственост на трети страни не са засегнати от 

настоящата директива. За да се избегнат евентуални съмнения терминът „права 

                                                 
12 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент 

относно защитата на данните) […]. 
13 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. 

относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния 

живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на 

личния живот и електронни комуникации), (OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37). 37). 



 

PE623.664v02-00 24/186 RR\1171578BG.docx 

BG 

върху интелектуалната собственост“ се отнася само за авторското право и 

свързаните с него права (включително формите на защита sui generis). 

Настоящата директива не се прилага по отношение на документи, върху които се 

разпростират правата на индустриална собственост, каквито са патентите, 

регистрираният дизайн и запазените марки. Директивата не засяга 

съществуването, нито притежаването на правото върху интелектуална 

собственост на органите от обществения сектор, нито ограничава упражняването 

на тези права по какъвто и да било начин извън границите, установени с 

настоящата директива. Задълженията, наложени с настоящата директива, следва 

да се прилагат само дотолкова, доколкото тези задължения са съвместими с 

разпоредбите на международните споразумения за защита на правата върху 

интелектуална собственост, и по-специално с Бернската конвенция за защита на 

литературни и художествени произведения (Бернската конвенция) и 

Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правото върху 

интелектуална собственост (Споразумението TRIPS). Органите от обществения 

сектор, въпреки това, следва да упражняват своето авторско право върху 

интелектуална собственост по такъв начин, който да улеснява повторното 

използване. 

(49) Като се вземат предвид правото на Съюза и международните задължения на 

държавите членки и на Съюза, по-специално съгласно Бернската конвенция и 

Споразумението за свързани с търговията аспекти на правата върху 

интелектуалната собственост , документи, за които правата върху 

интелектуалната собственост са притежание на трети страни, следва да се 

изключат от обхвата на настоящата директива. Ако трета страна е била 

първоначалният притежател на право на интелектуална собственост върху 

документ, който е съхраняван от библиотеки, включително университетски 

библиотеки, музеи и архиви и срокът на закрила на тези права още не е изтекъл, 

за целите на настоящата директива същият документ следва да се разглежда като 

документ, за който правата върху интелектуалната собственост са притежание на 

трети страни. 

(50) Настоящата директива следва да не засяга правата, включително имуществените 

и неимуществените права, с които служителите на органи от обществения сектор 

се ползват съгласно националните правила. 

(51) Освен това, ако даден документ бъде предоставен за повторна употреба, 

съответният орган от обществения сектор следва да запази правото си да използва 

документа. 

(51a) Настоящата директива не засяга Директива 2014/24/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки. 

(52) Инструментите, които помагат на потенциалните потребители да намират 

документи за повторно използване наред с условията за повторно използване 

могат в значителна степен да улеснят презграничното използване на документи 

от обществения сектор. Следователно, държавите членки следва да гарантират 

наличието на практически разпоредби, които да подпомагат потребителите при 

търсенето на документи за повторно използване. Примери за такива практически 

разпоредби могат да бъдат списъци, на разположение свободно онлайн, с 
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наличните за повторно използване основни документи (документи, които се 

използват повторно с повишен интерес или които имат потенциал за повишена 

повторна употреба), както и портални интернет страници, които са свързани с 

децентрализирани списъци с материали. 

(52a) Комисията и държавите членки следва допълнително да опростят достъпа 

до набори от данни, по-специално чрез осигуряване на единна точка за 

достъп, и постепенно да предоставят все повече подходящи набори от данни 

от органите от обществения сектор по отношение на всички документи, за 

които се прилага настоящата директива, както и по отношение на данните 

от институциите на Съюза. 

(53) Настоящата директива не засяга Директива 2001/29/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета14 и Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета15. В настоящата директива са посочени условията, в рамките на които 

органите от обществения сектор могат да упражняват своите права върху 

интелектуална собственост на вътрешния информационен пазар, когато 

позволяват повторното използване на документи. Правото, предвидено в член 7, 

параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, следва да не се упражнява с цел да се 

предотврати или ограничи повторната употреба на съществуващи 

документи отвъд границите, определени с настоящата директива. 

(54) Комисията подкрепи разработването на онлайн Доклад за зрелостта на данните 

със свободен достъп със съответните показатели за изпълнение във връзка с 

повторната употреба на информация от обществения сектор във всички държави 

членки. Редовната актуализация на този доклад ще допринесе за обмена на 

информация между държавите членки и за предоставянето на информация 

относно политиките и практиките в целия Съюз. 

(55) Необходимо е да се гарантира, че държавите членки наблюдават степента на 

повторна употреба на информация от обществения сектор, условията, при които 

тя се предоставя, и практиките за правна защита. 

(56) Комисията може да подпомага последователно държавите членки при 

прилагането на настоящата директива чрез издаването и актуализирането на 

насоки след консултации със заинтересованите страни, по-специално относно 

препоръчителни стандартни лицензии, бази данни и таксуване за повторната 

употреба на документите. 

(57) Една от основните цели на изграждането на вътрешния пазар е създаването на 

благоприятни условия за развитието на услуги на равнището на Съюза, до които 

следва да имат достъп всички граждани. Библиотеките, музеите и архивите 

притежават значително количество ценни информационни ресурси от 

обществения сектор. Повторното използване на документи, държани от 

такива институции, има значителен социален и икономически потенциал 

                                                 
14 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. 

относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в 

информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10). 
15 Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна 

закрила на базите данни (ОВ L 77, 27.3.1996 г., стр. 20). 
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за културните и творческите индустрии, както и за обществото, по-

специално във връзка с факта, че проектите за цифровизация доведоха до 

увеличаване на количеството на цифровите материали, които са обществено 

достояние, като те са достъпни в рамките на платформи като Europeana. 

Тези сбирки на културното наследство и свързаните с тях метаданни 

представляват потенциална основа за продукти и услуги с цифрово съдържание 

и предлагат огромен потенциал за иновативна повторна употреба не само в 

секторите на културата и творчеството, но и в други сектори, като например 

образованието и туризма. Други видове културни институции (като например 

оркестри, опери, балети и театри), включително и архивите на тези институции, 

следва да останат извън обхвата поради тяхната специфика на „сценични 

изкуства“ и факта, че почти всички техни материали са обхванати от правата 

върху интелектуалната собственост на трети страни и следователно ще 

продължат да остават извън приложното поле на посочената директива. 

(58) С цел да се създадат условия за подпомагане на повторната употреба на 

документи, свързана със значителни социално-икономически ползи с особено 

голяма добавена стойност за икономиката и обществото, в приложение IIa е 

включен списък с категории набори от данни с висока стойност. Правомощието 

да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз следва да се делегира на Комисията с цел допълване на 

списъка на категориите набори от данни с висока стойност в приложение 

IIa, като се добавят нови категории и съответстващите им набори от 

данни в списъка на данни с висока стойност между документите, за които се 

прилага настоящата директива, заедно с реда и условията на тяхното публикуване 

и повторна употреба. От особена важност е по време на подготвителната си 

работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на 

експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с 

принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 

2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно 

участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и 

Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите 

членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на 

експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните 

актове. 

(59) Обхващащият целия ЕС списък с набори от данни, които имат потенциала да 

генерират социално-икономически ползи, както и хармонизираните условия за 

повторна употреба са важен фактор за създаване на трансгранични приложения и 

услуги. Приложение IIa съдържа списък на категориите набори от данни с 

висока стойност, които могат да бъдат допълвани с делегиран акт. В 

допълнителните категории и съответните категории набори от данни за 
списъка следва да се вземе предвид секторното законодателство, което вече 

урежда публикуването на набори от данни, както и категориите, посочени в 

техническото приложение към Хартата на Г-8 за свободно достъпните данни и в 

Известие на Комисията 2014/C 240/01. В рамките на процеса, водещ до 

определянето на допълнителни категории за списъка, Комисията следва да 

извърши оценка на въздействието и да проведе подходящи обществени 
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консултации, включително на експертно равнище. За целите на оценката на 

въздействието Комисията следва да проведе обществени консултации с всички 

заинтересовани страни, включително органи от обществения сектор, 

предприятия, ползватели и повторни ползватели на данни, 

научноизследователски организации, групи и представителни организации на 

гражданското общество. На всички заинтересовани страни следва да се даде 

възможност да представят предложения до Комисията за допълнителни 

категории набори от данни с висока стойност или конкретни набори от данни. 

Комисията следва да вземе предвид тези предложения или да предостави на 

съответната заинтересована страна съображенията, поради които 

предложението не е прието. 

(60) С оглед да се гарантира максималното им въздействие и за улесняване на 

повторната употреба, наборите от данни с висока значимост следва да се 

предоставят за повторна употреба с минимални правни ограничения и 

безвъзмездно. Те следва също така да се направят достъпни чрез приложно-

програмни интерфейси, когато наборът от данни съдържа динамични данни. 

(60a)  Предвид големия риск настоящите технологичните формати за съхранение 

и предоставяне на достъп до информация от обществения сектор да 

остареят, публичните органи, по-специално когато става дума за набори от 

данни с висока стойност, следва да прилагат ефективни политики на 

дългосрочно съхранение, за да се гарантират възможностите за използване 

в бъдеще. 

(61) Тъй като целите на настоящата директива, а именно да улесни създаването на 

информационни продукти и услуги на цялата територия на Съюза, базирани на 

документи на органи от обществения сектор, да осигури ефективно 

трансгранично използване на документи на органи от обществения сектор, от 

една страна, от частни предприятия, и по-специално от малките и средните 

предприятия, за информационни продукти и услуги с добавена стойност, а от 

друга страна, от граждани, за да се улесни свободното разпространение на 

информацията и комуникацията, не могат да бъдат постигнати от държавите 

членки в достатъчна степен, но поради присъщия паневропейски мащаб на 

горепосочените действия те могат по-скоро да се постигнат по-успешно на ниво 

на Съюза, Съюзът може да предприеме мерки, които са в съответствие с 

принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата 

директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели. 

(62) Настоящата директива спазва основните права и се съобразява с принципите, 

признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, 

включително правото на личен живот (член 7), защитата на личните данни (член 

8), правото на собственост (член 17) и интеграцията на лица с увреждания (член 

26) . Нищо в настоящата директива не следва да се тълкува или прилага по начин, 

който не е съобразен с Европейската конвенция за защита на правата на човека и 

основните свободи. 
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(62a) На 10 юли 2018 г. Европейският надзорен орган по защита на данните 

представи Становище 5/2018 съгласно член 41, параграф 2 от Регламент 

(ЕО) № 45/200116. 

(63) Комисията следва да направи оценка на настоящата Директива. Съгласно 

параграф 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския 

парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г.17, тази оценка следва да се основава на петте 

критерия за ефективност, ефикасност, уместност, съгласуваност и добавена 

стойност за ЕС, и следва да служи като база за оценки на въздействието на 

евентуални допълнителни мерки. 

(64) Задължението за транспониране на настоящата директива в националното 

законодателство трябва да бъде ограничено до разпоредбите, които 

представляват изменение по същество в сравнение с предходните директиви. 

Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, 

произтича от предходните директиви. 

(65) Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите членки по 

отношение на срока за транспониране в националното право на директивите, 

които са посочени в част Б от приложение I, 

 

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА: 

ГЛАВА I 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 1 

Предмет и обхват 

-1 Настоящата директива има за цел създаването на нормативна уредба, 

уреждаща повторната употреба на информация от обществения сектор, с цел да 

се насърчи използването на свободно достъпни данни и да се стимулират 

иновациите в областта на продуктите и услугите. 

1. Настоящата директива установява минимален набор от правила, ръководещи 

повторното използване и практическите средства за улесняване на повторното 

използване на:  

 

а) съществуващите документи, притежавани от органите от обществения сектор в 

държавите-членки; 

 

                                                 
16 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 

2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от 

институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 

12.1.2001 г., стр. 1). 
17 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.  
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б) съществуващите документи, достъпът до които не е изключен или ограничен 

съгласно член 1, параграф 2, притежавани от публичните предприятия, развиващи 

дейност в областите, определени в Директива № 2014/25/ЕС на Европейския парламент 

и на Съвета18 и от публичните предприятия, които извършват дейност като оператори на 

обществени услуги съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския 

парламент и на Съвета19, публичните предприятия, които извършват дейност като 

въздушни превозвачи, изпълняващи задължения за предоставяне на обществени услуги 

в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на 

Съвета20, и публичните предприятия, развиващи дейност като корабособственици от 

Общността, изпълняващи задължения за предоставяне на обществени услуги в 

съответствие с член 4 от Регламент (ЕИО) № 3577/9221. 

 

ба) съществуващите документите, притежавани от частни предприятия и 

изготвени при изпълнение на услуги от общ интерес в областите, посочени в буква 

б); 

в) научноизследователски данни съгласно условията, посочени в член 10, 

параграфи 1 и 2.  

 

2. Настоящата директива не се прилага по отношение на: 

а) документи, предоставянето на които е дейност, попадаща извън обхвата на 

обществената задача на съответните органи от обществения сектор съгласно 

определеното от закона и или от други задължителни правила в държавата 

членка, а при липса на такива правила – съгласно определението в съответствие 

с общата административна практика във въпросната държава членка, при 

условие че обхватът на обществените задачи е прозрачен и подлежи на преглед; 

б) документи, притежавани от публични предприятия: изготвени извън 

обхвата на предоставянето на услуги от общ интерес, съгласно 

определеното в закон или други обвързващи правила в държавата членка; 

                                                 
18 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. 

относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на 

водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 

2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стp. 243). 
19 Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 

2007 г. 

относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и 

за отмяна на регламенти (ЕИО) 

№ 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета. 
20 Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 

2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността 

(преработен) (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3 – 20).  
21 Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета от 7 декември 1992 г. относно прилагането на 

принципа на свободно предоставяне на услуги в областта на морския превоз в рамките на 

държавите членки (морски каботаж) (ОВ L 364, 12.12.1992 г., стр. 7 – 10). 
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 свързани с дейностите, които са пряко изложени на конкуренция и по 

отношение на които съгласно член 34 от Директива 2014/25/ЕС не се 

прилагат правилата за възлагане на обществени поръчки ; 

 достъпът до които е изключен или ограничен с цел да се гарантира 

сигурността на мрежовите и информационните системи съгласно 

Директива (ЕС) 2016/1148; 

в) документи, за които правата върху интелектуалната собственост се държат от 

трети страни; 

 

г) документи, които са изключени от достъп по силата на режимите за достъп в 

държавите членки, включително въз основа на: 

 защита на националната сигурност ( иначе казано, сигурността на 

държавата), отбраната или обществената безопасност, 

 статистическа поверителност, 

 търговска поверителност ( включително търговски, професионални или 

дружествени тайни); 

гa) документи, достъпът до които е изключен или ограничен поради 

съображения, свързани със защитата на чувствителна информация за 

критичната инфраструктура съгласно определеното в член 2, буква г) от 

Директива 2008/114/ЕО; 

д) документи, достъпът до които е ограничен по силата на режимите за достъп в 

държавите членки, включително в случаи, при които гражданите или 

дружествата трябва да докажат конкретен интерес, за да получат достъп до 

документи; 

е) части от документи, които съдържат само емблеми, гербове и отличителни 

знаци; 

ж) документи или части от документи, достъпът до които е изключен или 

ограничен по силата на режимите за достъп на основание защитата на личните 

данни или които съдържат лични данни, чиято повторна употреба би могла да 

накърни защитата на личния живот и на неприкосновеността, по-

специално съгласно законодателството на Съюза в областта на защитата 

на личните данни; 

з) документи, притежание на лица, занимаващи се с разпространение на 

обществени услуги и техните филиали, както и притежание на други органи или 

техни филиали за осъществяване на разпространение на обществени услуги в 

рамките на техните компетенции; 

и) документи, притежание на културни институции, различни от 

библиотеки,. университетски библиотеки, музеи и архиви; 

й) документи, притежание на учебни заведения за средно и по-ниско образование 

и , в случай на всякакви други учебни заведения, документи, различни от 

посочените в член 1, параграф 1, буква в); 
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 к) документи, различни от посочените в член 1, параграф 1, буква в), притежание 

на научноизследователски организации и организации за финансиране на 

научните изследвания, включително организации, създадени за 

разпространение на резултати от научноизследователска дейност. 

3. Настоящата директива надгражда и не засяга режимите на достъп в държавите 

членки. 

 

3a. Настоящата Директива не засяга Регламент (ЕС) № 2016/679, както и 

равнището на защита на физическите лица по отношение на обработката на 

лични данни съгласно разпоредбите на посочения регламент и други актове от 

законодателството на Съюза. 

 

4. Задълженията, които се налагат от настоящата директива, се прилагат само 

дотолкова, доколкото тези задължения са съвместими с разпоредбите на 

международните споразумения в областта на защитата на правата върху 

интелектуалната собственост, и по-специално, Бернската конвенция и Споразумението 

TRIPS. 

 

5. Правото на производителя на база данни, предвидено в член 7, параграф 1 от 

Директива 96/9/ЕО, не се упражнява от органите от обществения сектор с цел да се 

предотврати или ограничи повторната употреба на документи отвъд границите, 

определени в настоящата директива. 

 

6. С настоящата директива се регулира повторното използване на съществуващите 

документи, притежавани от органите на обществения сектор в държавите членки, 

включително документи, към които се прилага Директива № 2007/2/ЕО22 на 

Европейския парламент и на Съвета. 

Член 2 

Определения 

За целите на настоящата директива се прилагат следните дефиниции: 

1. „орган от обществения сектор“ означава държавните, регионалните или 

местните власти и органи, институции, ръководени от публичното право, и 

асоциации, формирани от един или повече такива органи или един или повече 

такива органи, които се управляват от публичното право; 

2. „орган, управляван от публичното право“ означава всеки орган, който е: 

 а) създаден с конкретната цел да отговори на нуждите от общ интерес, 

и който няма промишлен, нито търговски характер; както и 

 б) юридическо лице; както и 

                                                 
22 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за 

създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност 

(INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).  
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 в) получава по-голямата част от финансирането си от държавата или 

от регионалните или от местните власти или от други органи, ръководени 

от публичното право; или е субект, чието управление се контролира от 

такива органи; или има административен, управителен или надзорен 

съвет, повечето от половината от членовете на чийто състав са посочени 

от държавата, регионалните или местните власти или от други институции, 

управлявани от публичното право; 

3. „публично предприятие“ означава всяко едно предприятие, върху което 

органите от обществения сектор могат да упражняват, пряко или косвено, 

господстващо влияние по силата на собствеността им върху предприятието, на 

финансовото им участие в него или на норми, регулиращи дейността му. 

Доминиращо влияние от страна на органи от обществения сектор се 

предполага, когато по отношение на дадено предприятие съответните 

органи от обществения сектор пряко или непряко: 

i) притежават мажоритарния дял от записания капитал на 

предприятието;  

ii) контролират мнозинството от гласовете по акциите, издадени от 

предприятието; или 

iii) могат да назначават повече от половината членове на 

административния, управителния или контролния орган на 

предприятието; 

4. „университет“ означава всеки орган от обществения сектор, който след 

завършване на средно образование предоставя образование, водещо до 

академични степени; 

4a. „отворен лиценз“ означава всеки стандартизиран публичен лиценз, който 

позволява свободен достъп, ползване, извършване на промени и споделяне по 

отношение на данни и съдържание от страна на което и да било лице за 

каквато и да било цел, който може да бъде обвързан най-много с изисквания 

за запазване на произхода и на отворения характер; 

5. „документ“ означава: 

 а) всяко съдържание, независимо от носителя му (хартиен или 

съхраняван в електронна форма, или като звукозапис, видеозапис, или 

аудиовизуален запис); 

 б) всяка част от такова съдържание; 

5б. „анонимна информация“ или „анонимизирана информация“ означава 

информация, която не е свързана с идентифицирано или подлежащо на 

идентифициране физическо лице или с лични данни, направени анонимни 

по такъв начин, че субектът на данните не може да бъде идентифициран 

или от този момент нататък вече не може да бъде идентифициран; 

6. „динамични данни“ означава документи в електронна форма, които се 

променят често или периодично; 
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6a. „приложно-програмен интерфейс“ (ППИ) означава добре документиран 

набор от функции, процедури, определения и протоколи за 

структурираното извличане на информация онлайн; 

7. „научноизследователски данни“ означава различни от научните публикации 

документи в електронна форма, които са събрани или генерирани в хода на 

научноизследователската дейност и се използват като доказателство в процеса 

на научното изследване, или са общоприети в научноизследователската 

общност като необходими за потвърждаване на констатациите и резултатите от 

изследванията; 

8. „набори от данни с висока стойност“ означава документи, чиято повторна 

употреба се свързва със значителни ползи за обществото, околната среда и 

икономиката, най-вече поради тяхната пригодност за създаване на услуги, 

приложения и нови, качествени и достойни работни места, както и поради 

броя на потенциалните бенефициенти на услуги с добавена стойност и на 

приложенията, създадени въз основа на тези набори от данни; 

9. „повторно използване“ означава използването от страна на физически или 

юридически лица на документи, притежание на институциите в обществения 

сектор, за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел в 

рамките на обществената задача, за която документите са били създадени, освен 

обмена на документи между органите от обществения сектор само с цел 

преследването на техните обществени задачи; 

9a. „лични данни“ означава данни по смисъла на определението в член 4, буква 

а) от Регламент (ЕО) № 2016/679; 

10. „машинночетим формат“ означава файлов формат, който е структуриран по 

начин, по който софтуерните приложения да могат лесно да идентифицират, 

разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и 

тяхната вътрешна структура; 

11. „отворен формат“ означава файлов формат, който не зависи от платформа и е 

предоставен на обществеността без никакви ограничения, които биха 

възпрепятствали повторната употреба на документите; 

12. „официален отворен стандарт“ означава стандарт, който е установен в писмена 

форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна 

оперативна съвместимост; 

13. „разумната възвръщаемост на инвестицията“ е процентът от общата сума на 

таксите, освен онези, които са необходими за възстановяване на допустими 

разходи, който не надвишава с повече от 5 процентни пункта фиксирания 

лихвен процент на Европейската централна банка; 

14. „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, различно от орган от 

обществения сектор, от публично предприятие или от частно предприятие по 

смисъла на член 1, параграф 1, буква ба) , което притежава данни. 

Член 3 

Общ принцип 
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1.  Държавите членки гарантират, че документите, за които се прилага настоящата 

директива в съответствие с член 1, се предоставят за повторна употреба за търговски 

или нетърговски цели съгласно условията, посочени в глави III и IV. 

 

2. По отношение на документи, за които правата върху интелектуалната 

собственост са притежание на библиотеки, включително университетски библиотеки, 

музеи и архиви и за документите, притежание на публични предприятия, държавите 

членки гарантират, че когато повторната употреба на документите е разрешена от 

публичното предприятие или от частно предприятие по смисъла на член 1, 

параграф 1, буква ба), което ги е произвело, такива документи са на разположение за 

повторна употреба за търговски и нетърговски цели в съответствие с условията, 

посочени в глави III и IV. 

 

2a. Държавите членки гарантират, че документите, които попадат в обхвата 

на настоящата директива, се изготвят и предоставят за повторна употреба 

съгласно принципа на „отвореност при проектирането и по подразбиране“. 

 

2б. Държавите членки предвиждат, че когато вземат решения относно 

обхвата и условията за повторната употреба на документи, организациите, 

обхванати от разпоредбите на настоящата директива, извършват оценки на 

въздействието върху защитата на данните, по-специално за конкретни сектори, в 

които редовно се обработват специални категории лични данни, като например 

сектора на здравеопазването, или други лични данни, посочени в член 9 от 

Регламент (ЕС) 2016/679. Тази оценка на въздействието върху защитата на 

данните се извършва в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) 2016/679. 
 

ГЛАВА II 

ИСКАНЕ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ 

Член 4 

Приложими изисквания по отношение на обработка на заявки за повторно 

използване 

1. Органите от обществения сектор, публичните предприятия ичастните 

предприятия, посочени в член 1, параграф 1, буква ба) , там където е уместно и 

подходящо, обработват чрез електронни средства исканията за многократно използване 

и предоставят документа за повторно използване на заявителя или, ако е необходима 

лицензия, финализират предложението за лицензия на заявителя в рамките на разумен 

срок, който да съответства на графиците, установени за обработката на заявки за достъп 

до документи. 

 

1a. Съгласно настоящата директива съответното публично предприятие 

иличастно предприятие, съгласно посоченото в член 1, параграф 1, буква ба) си 

запазва правото да вземе решение по въпроса дали да се разреши повторна употреба 

на който и да било документ или на всички документи. Само след като 
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предприятието е взело решение да предостави документ за повторна употреба, то 

следва да спазва относимите задължения, посочени в глави III и IV, по-специално 

що се отнася до форматите, таксуването, прозрачността, лицензиите, 

недискриминацията и забраната за изключителни договорености. 
 

2. В случаите, в които не са установени правила, нито други правила, регулиращи 

навременното предоставяне на документи, институциите в обществения сектор, 

публичните предприятия ичастните предприятия, посочени в член 1, параграф 1, 

буква ба),обработват заявката и доставят документите за повторно използване на 

заявителя или, ако е необходима лицензия за повторна употреба, финализират 

предложението за лицензия на заявителя възможно най-скоро или най-късно в рамките 

на срок не по-дълъг от двадесет работни дни след получаването на заявката. Този срок 

може да се удължи с още двадесет работни дни при особено големи или сложни за 

изпълнение на тези искания. В такива случаи заявителят е нотифициран възможно най-

скоро и при всички случаи в рамките на три седмици след първоначалната заявка, в 

което се указва, че за обработка на заявката е необходимо повече време и основанията 

за това. 

 

3. В случай на отрицателно решение, органите от обществения сектор, публичните 

предприятия или частните предприятия, посочени в член 1, параграф 1, буква ба), 

представят на заявителя основанията за отказа, почиващи на съответните разпоредби от 

режима за достъп в тази държава членка или на националните разпоредби, приети в 

съответствие с настоящата директива, и по-специално на член 1, параграф 2, букви а) – 

ж) или на член 3. В случаите, в които отрицателното решение се основава на член 1, 

параграф 2, буква в), органите от обществения сектор, публичните предприятия или 

частните предприятия, посочени в член 1, параграф 1, буква ба), включват препратка 

към физическо или юридическо лице, което притежава правата, в случай че това е 

известно, или, като алтернатива, към издалото разрешението лице, от което органът от 

обществения сектор е получил съответния материал. Библиотеките, включително 

университетските библиотеки, музеите и архивите обаче не са задължени да включват 

такава препратка. 

 

4. Всички решения относно повторна употреба съдържат позоваване на средствата 

за правна защита, в случай че заявителят желае да обжалва решението. Средствата за 

правна защита включват възможността за преразглеждане от безпристрастен орган по 

преразглеждане с подходящи експертни познания, като например националния орган по 

конкуренцията, националния надзорен орган, създаден съгласно член 51 от Регламент 

(ЕС) 2016/679, националния орган по достъпа до документи или национален съдебен 

орган, чиито решения са задължителни за съответния орган от обществения сектор. 

 

4a. За целите на настоящия член държавите членки гарантират, че: 

 

а) се осигурява подкрепа при търсенето на достъп до документи; 

 

б) списъците с органите от обществения сектор, публичните предприятия 

ичастните предприятия, посочени в член 1, параграф 1, буква ба ),са 

публично достъпни; 
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в) са определени практически договорености, за да се гарантира, че 

повторното използване на информация от публичния сектор може да се 

упражнява ефективно; 
 

г) органите от обществения сектор, публичните предприятия ичастните 

предприятия, посочени в член 1, параграф 1, буква ба ),информират 

адекватно обществеността относно правата, с които тя разполага въз 

основа на настоящата директива и като резултат от съществуващите 

правила за достъпа до информация, установени на национално равнище 

или на равнището на Съюза, и в подходяща степен предоставят 

информация, насоки и съвети за тази цел. 
 

5. Не се изисква съответствие с изискванията на настоящия член за следните лица: 

 

; 

 

б) учебни заведения, научноизследователски организации и организации за 

финансиране на научните изследвания. 

 

ГЛАВА III 

УСЛОВИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ 

Член 5 

Налични формати 

1. Без да се засяга глава V, органите от обществения сектор, публичните 

предприятия ичастните предприятия, посочени в член 1, параграф 1, буква ба), 

предоставят своите документи, подформи или формати, които са достъпни, лесни за 

намиране и годни за повторно използване с електронни средства, на съществуващите 

езици и по възможност и целесъобразност – в отворен, машинночетим формат заедно 

със съответните метаданни. Както форматът, така и метаданните , съответстват, когато 

е възможно, на официални отворени стандарти. 

 

2. Докато ползвателите имат възможността за повторна употреба на 

исканите документи, параграф 1 не включва задължение за органите от обществения 

сектор, частните предприятия, посочени в член 1, параграф 1, буква ба), или 

публичните предприятия да създават или адаптират документи или да предоставят 

извадки, с цел да спазят този параграф, когато това би било свързано с 

непропорционално големи усилия, излизащи извън рамките на една проста операция. 

 

3. На основание на настоящата директива от органите от обществения сектор, 

частните предприятия,посочени в член 1, параграф 1, буква ба), и публичните 

предприятия не може да се изисква да продължават производството и съхраняването на 
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определен тип документи с оглед повторната употреба на такива документи от частна 

организация или организация от обществения сектор. 

 

4. Органите от обществения сектор, публичните предприятия и частните 

предприятия, посочени в член 1, параграф 1, буква ба), предоставят динамичните 

данни за повторна употреба с помощта на подходящи приложно-програмни интерфейси 

(ППИ) непосредствено след тяхното получаване. За да се гарантира устойчивото 

предлагане на динамични данни, органите от обществения сектор могат да 

получават подкрепа в рамките на съответните програми на Съюза. 

 

5. Когато предоставянето на документи непосредствено след тяхното получаване и 

без забавяне би надхвърлило финансовите и техническите възможности на органа от 

обществения сектор, частното предприятие,посочено в член 1, параграф 1, буква ба), 

или публичното предприятие, документите, посочени в параграф 4, се предоставят в 

срок, който не накърнява неоправдано използването на техния икономически и 

социален потенциал. 

 

5a. Органите от обществения сектор, публичните предприятия ичастните 

предприятия, посочени в член 1, параграф 1, буква ба), гарантират, че достъпът до 

информация от обществения сектор и нейното повторно използване са в 

съответствие със законодателството на Съюза за защита на данните. 

 

Член 6 

Принципи на таксуването 

1. Повторната употреба на документи е безвъзмездна или таксите са ограничени до 

пределните разходи, извършени за тяхното възпроизвеждане, предоставяне и 

разпространение , и – когато е приложимо – анонимизацията на личните данни и 

мерките, предприети за защита на търговски поверителната информация . 

 

2. Като изключение, параграф 1 не се прилага по отношение на: 

а) органи от обществения сектор, от които се изисква да генерират приходи за 

покриване на значителна част от разходите им, които са свързани с 

изпълнението на обществените им задачи; 

аа) документи, по отношение на които от съответния орган от обществения 

сектор се изисква да генерира достатъчно приходи с цел покриване на 

значителна част от разходите, свързани със събирането, производството, 

възпроизвеждането и разпространението на документите; 

б) библиотеки, включително университетски библиотеки, музеи и архиви; 

 

в) публични предприятия; 

 

ва) частни предприятия,посочени в член 1, параграф 1, буква ба). 
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3. В случаите, посочени в параграф 2, букви а) и в), общите такси се изчисляват в 

съответствие с обективни, прозрачни и проверими критерии, които се определят от 

държавите членки. Общият приход от доставяне и разрешаване на повторна употреба на 

документи за съответния счетоводен период не надвишава разходите по събирането, 

производството, възпроизвеждането и разпространението, съхранението на данни и – 

когато е приложимо – анонимизацията на личните данни и мерките, предприети за 

защита на търговски поверителната информация, заедно с разумна възвръщаемост на 

инвестицията. Таксите се изчисляват в съответствие на приложимите счетоводни 

принципи. 

 

4. В случаите, в които таксуването се извършва от органите от обществения сектор, 

посочени в параграф 2, буква б), общият приход от доставяне и разрешаване на повторна 

употреба на документи за съответния счетоводен период не надвишава разходите по 

събирането, производството, възпроизвеждането, разпространението, съхранението на 

данни, запазването и уреждането на ползването на права и – когато е приложимо – 

анонимизацията на личните данни и мерките, предприети за защита на търговски 

поверителната информация, заедно с разумна възвръщаемост на инвестицията. Таксите 

се изчисляват в съответствие на приложимите счетоводни принципи по отношение на 

съответните органи от обществения сектор. 

 

5. Повторната употреба на наборите от данни с висока стойност, чийто списък се 

определя в съответствие с член 13 и с приложение IIа, и научноизследователските 

данни, посочени в буква в) от член 1, параграф 1, се извършва безплатно за потребителя. 

 

Член 7 

Прозрачност 

-1a. Държавите членки могат да оповестяват разходите, които трябва да 

бъдат направени за възпроизвеждането, разпространението и съхраняването на 

данни на документи, както и, когато е приложимо, разходите за анонимизиране на 

лични данни и разходите за мерки за защита на поверителността, както е 

посочено в член 1, параграф 2, буква г). 

 

1. В случай на стандартни такси за повторна употреба на документи или части от 

документи, всички приложими условия и действителният размер на тези такси, 

включително и базата за изчисляване на тези такси, се определят предварително и се 

публикуват, при възможност и по целесъобразност посредством електронни средства. 

 

2. В случай на такси за повторна употреба, различни от посочените в параграф 1, 

факторите, които са взети предвид при изчисляването на тези такси, се посочват 

предварително. При поискване притежателят на документите посочва и начина, по 

който са изчислени тези такси във връзка с конкретното искане за повторна употреба. 

 

3. Държавите членки публикуват списък на органите от публичния сектор, 

посочени в член 6, параграф 2, буква а). 
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4. Органите от обществения сектор гарантират, че заявителите за повторна 

употреба на документи са информирани относно наличните средства за правна защита, 

свързани с решенията или практиките, които се отнасят за тях. 

 

Член 8 

Лицензии 

 

1. Държавите членки не въвеждат условия или лицензия за повторната употреба 

на документи, освен ако необходимостта от такива условия или лицензия е 

недискриминационна, обоснована от цел от обществен интерес и пропорционална.  

 

2. В държавите членки, в които се използват лицензии, държавите членки 

гарантират, че стандартните лицензии за многократно използване на документи от 

обществения сектор, които могат да бъдат адаптирани, така че да отговарят на конкретни 

заявления за лицензии, са налице в цифров формат с оглед да могат да бъдат 

обработвани по електронен начин. Държавите членки насърчават използва нето на 

такива стандартни лицензии. 

 

2a. Без да се засягат изискванията за отговорност, предвидени в правото на 

Съюза, когато даден орган от публичния сектор, публично предприятие иличастно 

предприятие, посочено в член 1, параграф 1, буква ба), предоставя документи за 

повторно използване без никакви условия и ограничения, на този орган от 

публичния сектор, това публично предприятие илитова частно предприятие, 

посочено в член 1, параграф 1, буква ба), се позволява да се откаже от всякаква 

отговорност по отношение на документите, предоставени за повторно 

използване. 

Член 9 

Практически механизми 

1. Държавите членки създават практически механизми, които да улеснят търсенето 

на документи, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци 

с основни документи и съответните метаданни, достъпни при възможност и по 

целесъобразност онлайн и в машинночетим формат, както и портални уебсайтове, които 

съдържат връзки към списъците с материали. При възможност държавите членки 

улесняват многоезичното търсене на документи. 

 

1a. Държавите членки гарантират, че органите от публичния сектор, 

публичните предприятия ичастните предприятия, посочени в член 1, параграф 1, 

буква ба), предоставят на Комисията необходимия достъп до всички данни, които 

те предоставят за повторно използване, за да се позволи агрегиране на набори от 

данни на равнището на Съюза, по-специално за да се предоставят набори от данни 

с пълен обхват за Съюза за определена категория данни, както е посочено в 

приложение IIa. Комисията предвижда практически договорености за 
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предоставяне на набори от данни на равнището на Съюза чрез единно звено за 

контакт. 
 

Член 10 

Достъпност и повторна употреба на научноизследователски данни 

 

1. Държавите членки подкрепят достъпността на научноизследователски данни, 

като приемат национални политики и съответни действия, чиято цел е осигуряване на 

свободен достъп до всички получили публично финансиране научноизследователски 

данни („политики за свободен достъп“) и съвместими с принципите „FAIR“. Всички 

публично финансирани научноизследователски данни следва да бъдат отворени за 

достъп по подразбиране. В този контекст, опасенията във връзка с ПИС, 

защитата на личните данни и поверителността, сигурността и законните 

търговски интереси, следва да бъдат взети предвид в съответствие с принципа 

„открит – доколкото е възможно, закрит – доколкото е необходимо“. Политиките 

за свободен достъп са предназначени за научноизследователските организации и 

организациите за финансиране на научните изследвания. Схемите за финансиране на 

научни изследвания, финансирани от бюджета на Съюза, задължават всички 

бенефициери да предоставят свободен достъп до своите научноизследователски 

данни за повторно използване в съответствие с „Хоризонт Европа“. 

 

2. Научноизследователските данни се предоставят за повторна употреба за 

търговски или нетърговски цели съгласно условията, посочени в глави III и IV, при 

условие, че те са публично финансирани и когато достъпът до тези данни се предоставя 

чрез институционални или тематични регистри или каквато и да било местна, 

национална или международна инфраструктура за данни. В този контекст трябва да 

бъдат взети предвид законните търговски интереси, дейностите по трансфер на 

знания и по-ранни права върху интелектуалната собственост. Настоящата разпоредба 

не засяга член 1, параграф 2, буква в). 

 

ГЛАВА IV 

НЕДИСКРИМИНАЦИОННА И ЧЕСТНА ТЪРГОВИЯ 

Член 11 

Недискриминация 

1. Всички приложими условия за повторно използване на документи са 

недискриминационни по отношение на сравними категории на повторно използване, 

включително трансгранична повторна употреба . 

 

2.  Държавите членки гарантират лоялна конкуренция между органите от 

публичния сектор, публичните предприятия ичастните предприятия, посочени в 

член 1, параграф 1, буква ба), и други ползватели в случаите, когато документите 
са повторно използвани от съответните органи от обществения сектор, публични 
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предприятия иличастни предприятия, посочени в член 1, параграф 1, буква ба) , като 

изходен материал за тяхната търговска дейност, която излиза извън обхвата на 

техните обществени задачи, като гарантират, че за доставката на документи за 

такива дейности се прилагат същите такси и други условия, каквито се прилагат и по 

отношение на другите ползватели. 

 

2a. Държавите членки гарантират по същия начин, че повторното използване 

на документи и информация на публичните предприятия иличастните 

предприятия, посочени в член 1, параграф 1, буква ба) , не води до нарушаване на 

лоялната конкуренция. 

Член 12 

Забрана за изключителни договорености 

1. С цел да се гарантира справедливостта, повторното използване на документи е 

отворено за всички потенциални ползватели на пазара, дори и ако един или повече 

ползватели вече използват продукти с добавена стойност, базирани на тези документи. 

В договорите или другите договорености между институциите в обществения сектор, 

частните предприятия,посочени в член 1, параграф 1, буква ба), или публичните 

предприятия, притежаващи документите, и трети лица не се включва предоставяне на 

изключителни права, нито преференциално използване на данните. Вземат се 

предвид обществените услуги, изключени от обхвата на Директива 2014/24/ЕС по 

силата на член 11 от посочената директива, и партньорствата за иновации, 

посочени в член 31 от Директива 2014/24/ЕС. 
 

2. Въпреки това, в случаите, в които в интерес на обществото е необходимо 

включването на изключително право при предоставянето на услуга, валидността на 

основанието за предоставяне на такова изключително право подлежи на редовно 

преразглеждане като при всички случаи подлежи на такова преразглеждане на всеки три 

години. Изключителните споразумения, установени след влизането в сила на 

настоящата директива се правят обществено достояние най-малко два месеца преди 

тяхното влизане в сила. Окончателните условия на подобни договорености следва да 

бъдат прозрачни и достъпни за обществеността. 

 

Настоящият параграф не се прилага за цифровизацията на културни ресурси. 

 

3. Независимо от параграф 1, в случаите, в които дадено изключително право е 

свързано с цифровизация на културни ресурси, периодът на изключителност в общия 

случай не надвишава 10 години. В случаите, когато този период надвишава 10 години, 

продължителността му подлежи на преразглеждане през 11-та година и, ако е 

приложимо, на всеки седем години след това. 

 

Договореностите, предоставящи изключителни права, посочени в първа алинея, са 

прозрачни и се оповестяват публично. 

 

Когато съществува изключително право, посочено в първа алинея, съответният орган от 

обществения сектор получава безплатно копие от цифровизираните културни ресурси 
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като част от тази договореност. Това копие се предоставя за повторна употреба в края 

на срока за ползване на изключителни права. 

 

4.  Правните или практическите договорености, при които, без изрично да се 

предоставят изключителни права, се цели или може разумно да се очаква ограничена 

достъпност за повторна употреба на документи от субекти, различни от трета страна, 

участваща в договореността, се правят обществено достояние най-малко два месеца 

преди тяхното влизане в сила. Тези правни и практически договорености подлежат 

на редовен преглед, като при всички случаи се преразглеждат на всеки три години. 
Окончателните условия на подобни договорености следва да бъдат прозрачни 

и достъпни за обществеността, като се отдаде дължимото внимание на 

конкуренцията. 

 

5.  Изключителните договорености, съществуващи към 17 юли 2013 г., които не 

отговарят на изискванията за прилагане на изключения, предвидени в параграфи 2 и 3, 

се прекратяват с изтичането на договора, но при всички случаи не по-късно от 18 юли 

2043 г. 

Член 12 а (нов) 

 

Съхранение на информацията в обществения сектор 

 

Държавите членки гарантират изпълнението на смислени политики на 

съхранение за информацията в обществения сектор във формат, който предлага 

възможно най-добрите гаранции за дългосрочен достъп. 

ГЛАВА V 

НАБОРИ ОТ ДАННИ С ВИСОКА СТОЙНОСТ 

Член 13 

Списък на набори от данни с висока стойност 

1. С оглед на постигане на целите на настоящата директива, в приложение IIa се 

съдържа списък с категории за набори от данни с висока стойност. На Комисията 

се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с 

член 14, за да бъдат добавени нови категории и съответните набори от данни към 

списъкът с категориите набори от данни с висока стойност сред документите, за които 

се прилага настоящата директива, заедно с реда и условията на тяхното публикуване и 

повторна употреба. 

2. Наборите от данни се предоставят безплатно, в машинночетим вид и достъпни 

за изтегляне, а когато е целесъобразно достъпът до тях се осъществява чрез ППИ. 

Условията за повторна употреба следва да са съвместими с лицензиите с отворен 

стандарт. 
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3. Като изключение, свободният достъп, посочен в параграф 2, не следва да се 

прилага по отношение на наборите от данни с висока стойност на публичните 

предприятия, ако оценката на въздействието, посочена в член 13, параграф 7, показва, 

че предоставянето на безплатен достъп до наборите от данни ще доведе до нарушаване 

на конкуренцията на съответните пазари. 

5. Списъкът с категории и съответните набори от данни с висока стойност , 

посочени в параграф 1, се основава на оценка на потенциала им да генерират значими 

социални, икономически или екологични ползи, иновативните услуги, броя на 

потребителите, и по-специално МСП, приходите, за чието генериране те могат да 

спомогнат, потенциала им да бъдат комбинирани с други масиви от данни и очакваното 

въздействие върху конкурентното положение на публичните предприятия.  

6. По целесъобразност, списъкът в приложение IIa може да бъде допълван чрез 

делегиран акт; Комисиятаможе да допълни списъка в приложение IIa като добави 

нови категории и съответните набори от данни с висока стойност чрез делегирани 

акт в съответствие с член 290 от ДФЕС и при спазване на процедурата, установена в 

член 14. 

7. Комисията прави оценка на въздействието, включително анализ на разходите и 

ползите преди приемането на делегиран акт и гарантира, че актът е в допълнение към 

съществуващите секторни правни инструменти по отношение на повторното използване 

на документи, които са част от приложното поле на настоящата директива. Когато 

евъзможно категориите за набори от данни с висока стойност да се отнасят за 

публични предприятия, в оценката на въздействието се отделя специално внимание на 

евентуални нарушения на конкуренцията и на ролята на публичните предприятия, 

МСП и стартиращите предприятия в конкурентна икономическа среда. 

 

7a.  За целите на параграфи 1, 2 и 7 Комисията провежда обществени 

консултации с всички заинтересовани страни, включително компетентни органи, 

които съхраняват информация от обществения сектор, социалните партньори, 

ползватели и повторни ползватели, заявители за използване и повторно използване 

и групи на гражданското общество. На всички заинтересовани страни се дава 

възможност да отправят предложения до Комисията за допълнителни категории 

набори от данни с висока стойност или набори от конкретни данни. Комисията 

взема предвид тези предложения или предоставя на заинтересованата страна 

съображенията, поради които не е взела предвид предложението. 

 

За целите на параграф 2 Комисията взема предвид потенциалното въздействие 

върху конкуренцията, когато публичните предприятия извършват дейност в 

условията на конкурентни пазари. 
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ГЛАВА VI 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 14 

Упражняване на делегираните правомощия 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при 

спазване на предвидените в настоящия член условия. 

 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, се предоставя 

на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящата 

директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-

късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-

късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. 

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 13, може да бъде оттеглено по 

всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него делегирано правомощие. Оттеглянето поражда действие 

в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или 

на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

 

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, 

определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в 

Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро 

законотворчество. 

 

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския парламент и на Съвета. 

 

6. Делегиран акт, приет съгласно член 13, влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три 

месеца, след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета, или ако преди 

изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, 

че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива 

на Европейския парламент или на Съвета. 

 

Член 15 

Транспониране 



 

RR\1171578BG.docx 45/186 PE623.664v02-00 

 BG 

1. Държавите членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и 

административни разпоредби, за да се съобразят с членове […] до […] . Те 

незабавно съобщават текста на тези мерки на Комисията. 

 

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на 

настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те 

включват също така уточнение, че позоваванията в действащите законови, подзаконови 

и административни разпоредби на директивите, отменени с настоящата директива, се 

считат за позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване и 

формулировката на уточнениетосе определят от държавите членки. 

 

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от 

националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата 

директива. 

 

Член 16 

Оценка 

1. Не по-рано от четири години след датата на транспониране на настоящата 

директива, Комисията извършва оценка на настоящата директива и представя доклад за 

основните констатации на Европейския парламент, Съвета и Европейския 

икономически и социален комитет. Оценката ще бъде извършена в съответствие с 

насоките на Комисията за по-добро регулиране23. Държавите членки предоставят на 

Комисията необходимата информация за изготвянето на доклада. 

 

2. Оценката има за предмет по-специално обхвата и социалното и 

икономическото въздействие от настоящата директива, включително степента на 

увеличение на повторната употреба на документи от обществения сектор, към които се 

прилага настоящата директива, особено от страна на МСП, въздействието на 

наборите данни с висока стойност, последствията от принципите, приложени при 

таксуването, и повторната употреба на официални текстове от законодателен и 

административен характер, повторната употреба на документите, притежание на лица, 

различни от органи от обществения сектор, достъпността и използването на ППИ, 

взаимодействието между правилата за защита на данните и възможностите за повторна 

употреба, както и по-нататъшните възможности за усъвършенстване на 

безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар, в подкрепа на икономическото 

развитие и развитието на пазара на труда. 
 

Член 17 

Отмяна  

Директива 2003/98/ЕО, изменена с директивата, посочена в приложение I, част А, се 

отменя считано от [деня след датата, посочена в член 15, параграф 1, първата алинея], 

                                                 
23Работен документ на службите на комисията, SWD(2017) 350. 
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без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за 

транспониране в националното право и за прилагане на директивите, посочени в 

приложение I, част Б. 

 

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата 

директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II. 

 

Член 18 

Влизане в сила 

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в 

Официален вестник на Европейския съюз. 

Член 19 

Адресати 

Адресати на настоящата директива са държавите членки. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Част А 

Отменена директива с нейното изменение (посочена в член 15) 

Директива 2003/98/ЕO на Европейския 

парламент и на Съвета 

(ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90) 

Директива 2013/37/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета 

(ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 1) 

 

Част Б 

Срокове за транспониране в националното законодателство и дата на прилагане 

(посочени в член 15) 

 

Директива Срок за транспониране Дата на прилагане 

 

2003/98/ЕО 1 юли 2005 г.  

2013/37/ЕС 18 юли 2015 г. 18 юли 2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

Директива 2003/98/ЕО Настоящата директива 

Член 1, параграф 1 Член 1, параграф 1, уводен текст и член 1, 

параграф 1, буква а) 

_ Член 1, параграф 1, буква б) 

_ Член 1, параграф 1, буква в) 

Член 1, параграф 2, уводна фраза Член 1, параграф 2, уводна фраза 

Член 1, параграф 2, буква а) Член 1, параграф 2, буква а) 

_ Член 1, параграф 2, буква б) 

Член 1, параграф 2, буква б) Член 1, параграф 2, буква в) 

Член 1, параграф 2, буква в) Член 1, параграф 2, буква г) 

Член 1, параграф 2, буква ва) Член 1, параграф 2, буква д) 

Член 1, параграф 2, буква вб) Член 1, параграф 2, буква е) 

Член 1, параграф 2, буква вв) член 1, параграф 2, буква ж) 

Член 1, параграф 2, буква г) Член 1, параграф 2, буква з) 

Член 1, параграф 2, буква д) Член 1, параграф 2, буква й) 

Член 1, параграф 2, буква е) Член 1, параграф 2, буква и) 

_ Член 1, параграф 2, буква к) 

Член 1, параграф 3 Член 1, параграф 3 

Член 1, параграф 4 _ 

Член 1, параграф 5 Член 1, параграф 4 

_ Член 1, параграф 5 

_ Член 1, параграф 6 

Член 2, уводни думи Член 2, уводни думи 

Член 2, точка 1 Член 2, точка 1 

Член 2, точка 2 Член 2, точка 2 

_ Член 2, точка 3 

Член 2, точка 3 Член 2, точка 5 

_ Член 2, точка 6 

_ Член 2, точка 7 

_ Член 2, точка 8 

Член 2, точка 4 Член 2, точка 9 

Член 2, точка 5 _ 

Член 2, точка 6 Член 2, точка 10 

Член 2, точка 7 Член 2, точка 11 

Член 2, точка 8 Член 2, точка 12 

Член 2, точка 9 Член 2, точка 4 

_ Член 2, точка 13 



 

RR\1171578BG.docx 49/186 PE623.664v02-00 

 BG 

_ Член 2, точка 14 

Член 3, параграф 1 Член 3, параграф 1 

Член 3, параграф 2 Член 3, параграф 2 

Член 4, параграф 1 Член 4, параграф 1 

Член 4, параграф 2 Член 4, параграф 2 

Член 4, параграф 3 Член 4, параграф 3 

Член 4, параграф 4 Член 4, параграф 4 

Член 4, параграф 5 _ 

_ Член 4, параграф 5, встъпителни думи 

_ Член 4, параграф 5, буква а) 

 Член 4, параграф 5, буква б) 

Член 5, параграф 1 Член 5, параграф 1 

Член 5, параграф 2 Член 5, параграф 2 

Член 5, параграф 3 Член 5, параграф 3 

_ Член 5, параграф 4 

_ Член 5, параграф 5 

Член 6, параграф 1 Член 6, параграф 1 

Член 6, параграф 2, уводна фраза Член 6, параграф 2, уводна фраза 

Член 6, параграф 2, буква а) Член 6, параграф 2, буква а) 

Член 6, параграф 2, буква б) _ 

Член 6, параграф 2, буква в) Член 6, параграф 2, буква б) 

_ Член 6, параграф 2, буква в) 

Член 6, параграф 3 Член 6, параграф 3 

Член 6, параграф 4 Член 6, параграф 4 

_ Член 6, параграф 5 

Член 7, параграф 1 Член 7, параграф 1 

Член 7, параграф 2 Член 7, параграф 2 

Член 7, параграф 3 _ 

_ Член 7, параграф 3 

Член 7, параграф 4 Член 7, параграф 4 

Член 8, параграф 1 Член 8, параграф 1 

Член 8, параграф 2 Член 8, параграф 2 

Член 9 Член 9 

_ Член 10, параграф 1 

_ Член 10, параграф 2 

Член 10, параграф 1 Член 11, параграф 1 

Член 10, параграф 2 Член 11, параграф 2 

Член 11, параграф 1 Член 12, параграф 1 

Член 11, параграф 2 Член 12, параграф 2 

Член 11, параграф 2a Член 12, параграф 3 

_ Член 12, параграф 4 
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Член 11, параграф 3 _ 

Член 11, параграф 4 Член 12, параграф 5 

_ Член 13, параграф 1 

_ Член 13, параграф 2 

_ Член 13, параграф 3 

_ Член 13, параграф 4, буква а) 

_ Член 13, параграф 4, буква б) 

_ Член 13, параграф 5 

_ Член 13, параграф 6 

_ Член 13, параграф 7 

_ Член 14, параграф 1 

_ Член 14, параграф 2 

_ Член 14, параграф 3 

_ Член 14, параграф 4 

_ Член 14, параграф 5 

_ Член 14, параграф 6 

Член 12 Член 15, параграф 1 

_ Член 15, параграф 2 

Член 13, параграф 1 Член 16, параграф 1 

Член 13, параграф 2 _ 

Член 13, параграф 3 Член 16, параграф 2 

_ Член 17 

Член 14 Член 18 

Член 15 Член 19 

_ Приложение I 

_ Приложение ІI 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IIa 

Списък с категории и набори от данни с висока стойност 

 

1. Геопространствени данни  

– пощенски кодове, национални и местни карти (кадастрални, топографски, 

морски, административни граници). 

 

2. Наблюдение на Земята и околна среда  

– космически данни и in situ данни (мониторинг на времето и качеството на въздуха 

и водата, сеизмичност, консумация на енергия, енергийна ефективност на сградите 

и стойности на емисиите). 

 

3. Метеорологични данни 

– метеорологични прогнози, валежи, вятър и атмосферно налягане. 

 

4. Статистически данни  

– национални, регионални и местни статистически данни, съдържащи основни 

демографски и икономически показатели (брутен вътрешен продукт, възраст, 

безработица, доходи, образование). 

 

5. Дружества  

– фирмени и търговски регистри (списък на регистрираните дружества, данни за 

собствеността и управлението, регистрационни номера). 

 

6. Данни за транспорта 

– разписания на всички видове обществен транспорт, информация относно 

строителните работи и състоянието на транспортната мрежа, включително 

информация за трафика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

D(2018)33866 
 

г-н Йежи БУЗЕК 

Председател на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

PHS 08B046  

Брюксел 

 

 

 

Относно: Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета 

относно повторната употреба на информацията в обществения сектор 

(преработен текст) 

COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD) 

 

 

 

Уважаеми господин Председател, 

 

 

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с 

член 104 относно преработката на законодателни актове, както това е определено в 

Правилника за дейността на Европейския парламент. 

Параграф 3 от този член гласи следното:  

 

„Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води 

до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя 

уведомява за това комисията, компетентна по въпроса.  

 

В този случай, в допълнение към условията, установени в членове 169 и 170, в 

комисията, компетентна по въпроса, се допускат само изменения, които се отнасят 

до частите от предложението, които съдържат промени. 

 

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени 

в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от 

председателя на комисията, компетентна по въпроса, ако той счита, че това е 

необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, или 

тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези 

причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.“ 

 

Съгласно становището на консултативната работна група, съставена от правните служби 

на Парламента, Съвета и Комисията, която разгледа предложението за преработка, и в 

съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни въпроси счита, че 

въпросното предложение не включва никакви изменения по същество, освен посочените 
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като такива в самото предложение, и че що се отнася до кодификацията на 

непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения, 

предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без 

промяна по същество. 

В заключение, на своето заседание от 03 септември 2018 г. комисията по правни въпроси 

единодушно24даде препоръка, че комисията по промишленост, изследвания и 

енергетика, в качеството си на комисия, компетентна по въпроса, може да пристъпи към 

разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104. 

 

 

С уважение, 

 

 

 

 

 

Павел Свобода 

 

 

 

Приложение: Становище на консултативната работна група. 

 

 

                                                 
24  Присъстваха следните членове на ЕП: Мари-Кристин Бутоне, Жан-Мари Кавада, Мади 

Делво, Паскал Дюран, Ангел Джамбазки, Роса Естарас Ферагут, Лаура Ферара, Юте Гутеланд, 

Жил Льобретон, Иржи Мащалка, Ангелика Ниблер, Ръзван Попа, Емил Радев, Юлия Реда, 

Евелин Регнер, Павел Свобода, Франис Замит Димех, Тадеуш Звефка, Луис де Грандес 

Паскуал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ 
СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА 

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА 

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ 

Брюксел, 12 юли 2018 г. 

СТАНОВИЩЕ 

 НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

  СЪВЕТА 

  КОМИСИЯТА 

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст) 

COM(2018) 234 final от 25.4.2018 г. - 2018/0111(COD) 

 

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-

структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-

специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните 

правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свои заседания 

на 23 и 31 май 2018 г. за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от 

Комисията. 

 

В хода на заседанията25, след като разгледа предложението за директива на Европейския 

парламент и на Съвета за преработване на Директива 2003/98/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на 

информацията в обществения сектор, консултативната работна група констатира 

единодушно следното: 

 

1. Със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на съществените 

промени, е следвало да се отбележат следните елементи: 

– в съображение 7 добавянето на думите „и изменени по-късно през 2013 г.“; 

– в съображение 8 замяната на думите „общество, основано на данните“ с 

„информационно общество, основано на знанията“; 

– в съображение 12 заличаването на думата „традиционната“; 

– в съображение 13 заличаването на последното изречение; 

– в съображение 26 заличаването на думите „в съответствие с посоките на развитието 

на информационното общество“; 

– в съображение 27 добавянето на думите „спътникови данни, метеорологични данни“; 

– заличаването на целия текст на настоящото съображение 14 от Директива 2003/98/ЕО; 

                                                 
25 Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, 

който е език на оригинала за разглеждания текст. 
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– в съображение 47 добавянето на думите „и Директива 2002/58/ЕО Европейския 

парламент и на Съвета“; 

– в съображение 54 замяната на думите „индекс за информацията от обществения 

сектор“ с думите „онлайн Доклад за зрелостта на данните със свободен достъп“; 

– замяната на сегашната формулировка на член 4, параграф 5 от Директива 2003/98/ЕО 

с нова формулировка; 

–в член 5, параграф 1 добавянето на началните думи „Без да се засяга глава V“; 

– в член 7, параграф 1 заличаването на думите „притежание на органите от 

обществения сектор“; 

– в член 7, параграф 2 заличаването на думите „въпросният орган от обществения 

сектор посочва предварително кои“ и замяната на думите „органът от обществения 

сектор“ с думите „притежателят на документите“. 

2. В съображения 8, 12 и 14 думите „Общността“ и „общностно“ следва да се заменят 

със „Съюза“ и „на Съюза“. 

3. В референтното поле, предшестващо съображение 56, обозначението „2013/37/ЕС 

съображение 29“ следва да се чете „2013/37/ЕС съображение 36“. 

4. В член 15, параграф 1, първа алинея думите „незабавно съобщават“ (заменени с 

думите „незабавно съобщават текста на тези мерки на“) би следвало да са обозначени 

с „двойно зачертаване“. 

5. Настоящата формулировка на член 13, параграф 1 от Директива 2003/98/ЕО би 

следвало да е обозначена изцяло с „двойно зачертаване“. Предложената формулировка 

на член 16, параграф 1 би следвало да е отбелязана изцяло със сиво маркиране, 

използвано по принцип за посочване на промените по същество. 

6. Предложението, представено от Комисията, би следвало да съдържа две приложения 

относно преработения текст, наричани „приложение I“ и „приложение II“ в съображение 

65 и в член 17. 

 

Следователно, разглеждането на предложението позволи на консултативната работна 

група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по 

същество освен посочените като такива. Работната група заключи също така, че по 

отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с 

въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена 

кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество. 

 

 

 

 

 

Ф. ДРЕКСЛЕР   Х. ЛЕГАЛ   Л. РОМЕРО РЕКЕНА 

Юрисконсулт    Юрисконсулт   Генерален директор 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст) 

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)) 

Докладчик по становище: Юлия Реда 

 

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

I. Контекст 
 

През последните около 15 години свободно достъпните данни се развиха и достигнаха 

зрялост, за да се превърнат в концепция, която виждаме в основата на съвременната 

администрация. Правителствата и органите приеха принципа, че когато данните могат 

да бъдат предоставени на разположение за повторна употреба, те трябва да бъдат 

предоставени на разположение. 

В съответствие с основното право на достъп до информация, правото на достъп до и 

повторно използване на данните в обществения сектор дава възможност на гражданите 

да участват активно в своите общности. Много лица и инициативи използват данни, за 

да създадат ползи за обществото. Вместо да разчитат на слухове или спорадични данни, 

те използват надеждни данни като източник на информация. 

В оценката на Комисията, придружаваща предложението за преработване на текста, 

оборотът на икономиката, основана на данните, се оценява приблизително на 300 

милиарда евро в Европейския съюз за 2016 г. През същата година в ЕС са съществували 

около 134 000 предприятия, работещи с данни26. 

                                                 
26 Работен документ на службите на Комисията, SWD(2018) 145 final, стр. 24. 



 

RR\1171578BG.docx 57/186 PE623.664v02-00 

 BG 

Освен гражданите и предприятията, самите администрации също се ползват от свободно 

достъпните данни. Освен че позволява на правителствата и органите да изпълняват 

своите демократични задължения да направят своите политики и процеси на вземане на 

решения прозрачни, използването на свободно достъпните данни също така създава 

стимули за подразделенията да си сътрудничат в по-голяма степен. Данните стават 

достъпни за вътрешни потребители, които преди това не са имали достъп до тях. Според 

оценката на Комисията ползите от предоставянето на свободен достъп до данните от 

самото начало далеч надхвърлят размера на разходите за публичната администрация, 

като съотношението е „около 26:1 към момента“27. 

II. Позиция на докладчика 

А. Свободен достъп при проектирането и по подразбиране 

Достъпът до информация е основно право, гарантирано от Хартата на основните права 

на Европейския съюз, и по-специално член 11. Поради това държавите членки следва да 

положат всички разумни усилия за разработването на политики, уреждащи създаването 

на данни по такъв начин, че тяхното публикуване да бъде вече предвидено. 

Осигуряването на достъп до информацията от обществения сектор и на възможност за 

нейната повторна употреба поражда разходи за публичната администрация. Дори и към 

днешна дата обаче ползите са по-големи от разходите. Ако последващата възможност за 

публикуване се обмисли на етапа на изготвяне на данните, разходите могат да бъдат 

намалени допълнително, а публикуването да бъде оптимизирано. 

Този принцип следва да се определи като свободен достъп при проектирането и по 

подразбиране. 

Б. Набори от данни с висока стойност 

Комисията установи, че наборите от данни с висока стойност са особено ценни за 

икономиката и обществото. Следователно предоставянето на свободен достъп до 

наборите от данни висока стойност е от ключово значение за целта на преработването 

на текста. 

Поради това, въз основа на опита в държавите членки, Директивата се изменя със списък 

на категориите данни с висока стойност и примерни набори от данни от области, 

определени като имащи висока стойност от Open Knowledge Foundation28 и в 

Техническото приложение на Хартата на Г-8 за свободно достъпните данни29. На 

Комисията се предоставят делегирани правомощия да актуализира този списък и да го 

допълва с конкретни набори от данни, които тя определя чрез обществени консултации 

и като насърчава обществеността да прави предложения. 

                                                 
27 SWD(2018)145 final, стр. 27. 
28 Open Knowledge Foundation (OKFN): Global Open Data Index https://index.okfn.org/dataset/ 
29 Cabinet Office: G8 Open Data Charter and Technical Annex 

https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-

annex 
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В. Таксуване 

Правителствата и публичната администрация могат да събират такси за данните, които 

са поръчали да бъдат създадени, които самите те са създали или са лицензирали. 

Предпазливият подход в преработения текст не коригира съществуващото положение, 

при което големите многонационални корпорации се възползват от публичните данни, 

докато гражданските инициативи нямат тази възможност. Например за Google се 

твърди, че е сключил лицензионен договор за картографиране на данни с германската 

Федерална агенция за картография и геодезия30, в който е предвидена годишна такса, 

възлизаща на малка шестцифрена сума. Докато Google може да си позволи такава такса, 

данните остават недостъпни и прекалено скъпи за малките и средните предприятия, 

както и за конкурентни алтернативи от гражданското общество, базирани в общностите, 

като например дружеството OpenStreetMap31, което създаде подробни карти на света до 

голяма степен с помощта на доброволци. 

В резултат на това информацията от публичния сектор в крайна сметка засилва и без 

това доминиращата позиция на големите многонационални дружества, като в същото 

време се ограничава възможността за разработване на алтернативи. 

Следователно възможността публичният сектор да събира такси за данните трябва да 

бъде допълнително ограничена. Повторното използване на данни следва да бъде 

безплатно, освен при строго определени обстоятелства. 

Г. Директива за свободно достъпни данни 

Директивата следва да не се прилага за държавите членки, които вече използват 

свободно достъпните данни и предоставят информацията си в отворени формати и в 

условията на улесняващи лицензи със свободен достъп. Тя следва да помогне на тези 

държави членки, които все още не са поели ангажимент в тази област, и да ги ориентира 

към мерките и методите, които следва да бъдат приети. 

Тя следва да подчертае европейското измерение на свободно достъпните данни, да 

насърчи общоевропейското събиране на данни и трансграничното сътрудничество. 

Към момента на приемане на Директива 2003/98/ЕО терминът „свободно достъпни 

данни“ не беше широко известен. Днес положението е различно. Свободно достъпните 

данни са всеобщо известен и използван от Комисията и държавите членки термин. 

Поради това най-добрият начин да се опише това, което Директивата иска да постигне, 

е с използването на термина „свободно достъпни данни“. 

Наименованието на директивата следва да показва какво може да постигне тя и 

съответно тя следва да се преименува на „Директивата относно свободно достъпните 

данни“. 

                                                 
30 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie https://www.bkg.bund.de/ 
31 OpenStreetMap https://www.openstreetmap.org/ 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

 

Предложение за директива 

Заглавие 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предложение за Предложение за 

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно повторната употреба на 

информацията в обществения сектор 

(преработен текст) 

относно свободно достъпните данни и 

повторната употреба на информацията в 

обществения сектор (преработен текст) 

 

Изменение  2 

 

Предложение за директива 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Директива 2003/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета28 е 

била съществено изменяна. Поради по-

нататъшни изменения и с оглед 

постигане на яснота посочената 

директива следва да бъде преработена. 

(1) Директива 2003/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета28 е 

била съществено изменяна28a. Поради 

по-нататъшни изменения и с оглед 

постигане на яснота посочената 

директива следва да бъде преработена. 

__________________ __________________ 

28 Директива 2003/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 ноември 2003 г. относно повторната 

употреба на информацията в 

обществения сектор (ОВ L 345, 

31.12.2003 г., стр. 90). 

28 Директива 2003/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 ноември 2003 г. относно повторната 

употреба на информацията в 

обществения сектор (ОВ L 345, 

31.12.2003 г., стр. 90). 

 28а Вж. приложение I, част А. 

 

Изменение  3 
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Предложение за директива 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В съответствие с член 13 от 

Директива 2003/98/ЕО и пет години 

след приемането на изменящата 

Директива 2013/37/ЕС Комисията, след 

консултация със съответните 

заинтересовани страни, извърши оценка 

и преглед на функционирането на 

Директивата в рамките на Програмата за 

пригодност и резултатност на 

регулаторната рамка29. 

(2) В съответствие Директива 

2003/98/ЕО и пет години след 

приемането на изменящата Директива 

2013/37/ЕС Комисията, след 

консултация със съответните 

заинтересовани страни, извърши оценка 

и преглед на функционирането на 

Директивата в рамките на Програмата за 

пригодност и резултатност на 

регулаторната рамка29. 

__________________ __________________ 

29 SWD(2018) 145. 29 SWD(2018) 145. 

 

Изменение  4 

 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) След консултация със 

заинтересованите страни и с оглед на 

резултатите от оценката на 

въздействието30, Комисията смята, че е 

необходимо да се предприеме действие 

на равнището на Съюза с цел да се 

работи по въпросите на оставащите и 

новите препятствия пред широката 

повторна употреба на информацията от 

обществения сектор и финансираната с 

обществени средства информация в 

целия Съюз и да се актуализира 

законодателната рамка с оглед на 

напредъка на цифровите технологии, 

например изкуствения интелект и 

интернета на нещата. 

(3) След консултация със 

заинтересованите страни и с оглед на 

резултатите от оценката на 

въздействието30, Комисията смята, че е 

необходимо да се предприеме действие 

на равнището на Съюза с цел да се 

работи по въпросите на оставащите и 

новите препятствия пред широката 

повторна употреба на информацията от 

обществения сектор и финансираната с 

обществени средства информация в 

целия Съюз и да се актуализира 

законодателната рамка с оглед на 

напредъка на цифровите технологии, 

например машинното самообучение, 

изкуствения интелект и интернета на 

нещата. 

__________________ __________________ 

30 SWD(2018) 127. 30 SWD(2018) 127. 
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Изменение  5 

 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Значителните изменения, 

въведени в правния текст с цел да се 

използва целият потенциал на 

информацията от обществения сектор в 

полза на европейската икономика и 

общество, са съсредоточени в следните 

области: предоставяне на достъп в 

реално време до динамични данни 

посредством подходящи технически 

средства, повишаване на предлагането 

на висококачествени данни от 

публичния сектор за повторна употреба, 

в това число и от публичните 

предприятия, организациите, 

осъществяващи научноизследователска 

дейност и организациите, финансиращи 

подобна дейност, справяне с появата на 

нови форми на изключителни 

договорености, използването на 

изключения от принципа на налагане на 

такси, свързани с пределните разходи, и 

връзката между настоящата директива и 

някои свързани законови инструменти, в 

това число Директива 96/9/ЕО31 и 

Директива 2007/2/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета32. 

(4) Значителните изменения, 

въведени в правния текст с цел да се 

използва целият потенциал на 

информацията от обществения сектор в 

полза на европейската икономика и 

общество, са съсредоточени в следните 

области: предоставяне на достъп в 

реално време до динамични данни 

посредством подходящи технически 

средства, повишаване на предлагането 

на висококачествени данни от 

публичния сектор за повторна употреба, 

в това число и от публичните 

предприятия, организациите, 

осъществяващи научноизследователска 

дейност и организациите, финансиращи 

подобна дейност, справяне с появата на 

нови форми на изключителни 

договорености, използването на 

изключения от принципа на налагане на 

такси, свързани с пределните разходи, и 

връзката между настоящата директива и 

някои свързани законови инструменти, в 

това число Директива 96/9/ЕО31, 

Директива 2007/2/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета32 и Регламент 

(ЕС) 2016/679. 

__________________ __________________ 

31 Директива 96/9/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 март 

1996 г. за правна закрила на базите 

данни (ОВ L 77, 27.3.1996 г., стр. 20). 

31 Директива 96/9/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 март 

1996 г. за правна закрила на базите 

данни (ОВ L 77, 27.3.1996 г., стр. 20). 

32 Директива 2007/2/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 14 март 

2007 г. за създаване на инфраструктура 

за пространствена информация в 

Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 

32 Директива 2007/2/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 14 март 

2007 г. за създаване на инфраструктура 

за пространствена информация в 

Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 
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108, 25.4.2007 г., стр. 1). 108, 25.4.2007 г., стр. 1). 

 

Изменение  6 

 

Предложение за директива 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Достъпът до информация е 

основно право. Хартата на основните 

права на Европейския съюз 

(„Хартата“) предвижда, че всеки има 

право на свобода на изразяването на 

мнение и това право включва 

свободата да отстоява своето 

мнение, да получава и да 

разпространява информация и идеи 

без намеса от страна на публичните 

органи и независимо от границите. 

 

Изменение  7 

 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Общественият сектор в 

държавите членки събира, произвежда, 

възпроизвежда и разпространява 

широка гама информация в много 

области като например социалната, 

икономическата, географската, 

метеорологическата, туризъм, търговия, 

патентното дело и образованието. 

Документите от изпълнително, 

законодателно или съдебно естество, 

предоставени от органите от 

обществения сектор, представляват 

огромен, разнообразен и ценен фонд от 

ресурси, който може да бъде от полза за 

икономиката на знанието. 

(6) Общественият сектор в 

държавите членки събира, произвежда, 

възпроизвежда и разпространява 

широка гама информация в много 

области като например социалната, 

икономическата, географската, 

метеорологическата, туризъм, търговия, 

патентното дело и образованието. 

Документите от изпълнително, 

законодателно или съдебно естество, 

предоставени от органите от 

обществения сектор, представляват 

огромен, разнообразен и ценен фонд от 

ресурси, който може да бъде от полза за 

икономиката на знанието, която се 

основава на количеството, 

качеството и достъпността на 
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наличната информация и води до по-

добро приспособяване към 

потребностите на потребителите. 

 

Изменение  8 

 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Директива 2003/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 ноември 2003 г. относно повторната 

употреба на информация в обществения 

сектор установи минимален набор от 

правила, уреждащи повторната 

употреба и практическите средства за 

улесняване на повторната употреба на 

съществуващи документи, притежавани 

от органите от обществения сектор в 

държавите членки , в това число от 

органи на изпълнителната, 

законодателната и съдебната власт . От 

приемането на първия набор правила за 

повторна употреба на информация от 

обществения сектор, количеството 

данни в света, включително данните от 

обществения сектор, се увеличи 

експоненциално, като се генерират и 

събират нови видове данни. 

Същевременно сме свидетели на 

продължаващата еволюция в областта 

на технологиите за анализ, използване и 

обработка на данни. Тази динамична 

технологична еволюция прави 

възможно създаването на нови услуги и 

приложения, които са основават върху 

използването, събирането и 

комбинирането на данни. 

Правилата, първоначално приети през 

2003 г. и и изменени по-късно през 2013 

г. , вече не съответстват на бързите 

промени, в резултат на което 

съществува риск да бъдат пропуснати 

икономическите и социалните 

(7) Директива 2003/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 ноември 2003 г. относно повторната 

употреба на информация в обществения 

сектор установи минимален набор от 

правила, уреждащи повторната 

употреба и практическите средства за 

улесняване на повторната употреба на 

съществуващи документи, притежавани 

от органите от обществения сектор в 

държавите членки , в това число от 

органи на изпълнителната, 

законодателната и съдебната власт . От 

приемането на първия набор правила за 

повторна употреба на информация от 

обществения сектор, количеството 

данни в света, включително данните от 

обществения сектор, се увеличи 

експоненциално, като се генерират и 

събират нови видове данни. 

Същевременно е налице 

продължаваща еволюция в областта на 

технологиите за анализ, използване и 

обработка на данни, като например 

машинно самообучение, изкуствен 

интелект и интернет на нещата. 

Тази динамична технологична еволюция 

прави възможно създаването на нови 

услуги и приложения, които са 

основават върху използването, 

събирането и комбинирането на данни. 

Правилата, първоначално приети през 

2003 г. и и изменени по-късно през 2013 

г. , вече не съответстват на бързите 

промени, в резултат на което 
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възможности, предлагани от повторната 

употреба на данни от обществения 

сектор. 

съществува риск да бъдат пропуснати 

икономическите и социалните 

възможности, предлагани от повторната 

употреба на данни от обществения 

сектор. 

 

Изменение  9 

 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Еволюцията, водеща към 

развитието на общество, основано на 

данните , дава своето отражение върху 

живота на всички граждани на 

Общността, като освен други неща, им 

дава възможност да се сдобият с нови 

пътища за достъп и получаване на 

знания. 

(8) Еволюцията, водеща към 

развитието на общество, основано на 

данните , дава своето отражение върху 

живота на всички граждани на Съюза, 

като освен други неща, им дава 

възможност да се сдобият с нови 

пътища за достъп и получаване на 

знания. 

 

 

Изменение  10 

 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Разрешаването на повторната 

употреба на документи, притежавани от 

орган от обществения сектор, създава 

добавена стойност за повторните 

ползватели, за крайните потребители и 

за обществото като цяло, а в много 

случаи и за самия орган от обществения 

сектор, като насърчава прозрачността и 

отчетността и осигурява обратна връзка 

с повторните ползватели и крайните 

потребители, която позволява на 

съответния орган от обществения сектор 

да подобри качеството на събираната 

информация. 

(11) Разрешаването на повторната 

употреба на документи, притежавани от 

орган от обществения сектор, създава 

добавена стойност за повторните 

ползватели, за крайните потребители и 

за обществото като цяло, а в много 

случаи и за самия орган от обществения 

сектор, като насърчава прозрачността и 

отчетността и осигурява обратна връзка 

с повторните ползватели и крайните 

потребители, която позволява на 

съответния орган от обществения сектор 

да подобри качеството на събираната 

информация, както и изпълнението на 
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своите обществени задачи. 

 

Изменение  11 

 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Съществуват значителни разлики 

в правилата и практиката в държавите-

членки по отношение на експлоатацията 

на информационните ресурси в 

обществения сектор, които 

представляват бариери пред 

разгръщането на целия икономически 

потенциал на това ключово средство за 

документация. Практиката в 

институциите от публичния сектор при 

експлоатиране на информацията в 

публичния сектор продължава да е 

твърде различна в различните държави 

членки . Този факт следва да се вземе 

предвид. Във връзка с това следва да се 

предприеме минимално хармонизиране 

на националните правила и практика 

при повторното използване на 

документи в обществения сектор в 

случаите, в които разликите между 

различните национални правилници и 

практика или липсата на яснота се 

превръщат в препятствие пред 

безпрепятственото развитие на 

вътрешния пазар и нормалното 

изграждане на информационното 

общество в Общността. 

(12) Съществуват значителни разлики 

в правилата и практиката в държавите-

членки по отношение на експлоатацията 

на информационните ресурси в 

обществения сектор, които 

представляват бариери пред 

разгръщането на целия икономически 

потенциал на това ключово средство за 

документация. Практиката в 

институциите от публичния сектор при 

експлоатиране на информацията в 

публичния сектор продължава да е 

твърде различна в различните държави 

членки . Този факт следва да се вземе 

предвид. Във връзка с това следва да се 

предприеме минимално хармонизиране 

на националните правила и практика 

при повторното използване на 

документи в обществения сектор в 

случаите, в които разликите между 

различните национални правилници и 

практика или липсата на яснота се 

превръщат в препятствие пред 

безпрепятственото развитие на 

вътрешния пазар и нормалното 

изграждане на информационното 

общество в Съюза. 

 

Изменение  12 

 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Политиката за свободен достъп (13) Държавите членки следва да 
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до данните, която насърчава широкото 

наличие и повторната употреба на 

информация от обществения сектор за 

частни или търговски цели с минимални 

или никакви правни, технически или 

финансови ограничения и която 

подпомага обмена на информация не 

само за икономическите оператори, но 

също така и за обществеността, може да 

играе важна роля за ускоряване на 

разработката на нови услуги, основани 

на новаторски начини за комбиниране и 

използване на такава информация, за 

стимулиране на икономическия растеж 

и насърчаване на социалната 

ангажираност. 

гарантират създаването на данни, 

основани на принципа на „свободен 

достъп при проектирането и по 

подразбиране“ по отношение на 

всички документи, попадащи в 

приложното поле на настоящата 

директива, като същевременно 

гарантират последователно равнище 

на защита на целите от обществен 

интерес, като например 

обществената сигурност или 

защитата на личните данни, 

включително когато става дума за 

чувствителна информация, свързана с 

критични инфраструктури, или 

когато информацията в отделен 

набор от данни не може да 

представлява риск от 

идентифициране на дадено физическо 

лице, но в съчетание с друга налична 

информация може да доведе до такъв 

риск. Политиката за свободен достъп до 

данните, която насърчава широкото 

наличие и повторната употреба на 

информация от обществения сектор за 

частни или търговски цели с минимални 

или никакви правни, технически или 

финансови ограничения и която 

подпомага обмена на информация не 

само за икономическите оператори, но 

също така и за обществеността, може да 

играе важна роля за насърчаване на 

разработването на нови услуги, 

основани на новаторски начини за 

комбиниране и използване на такава 

информация, за стимулиране на 

икономическия растеж и насърчаване на 

социалната ангажираност. 

Следователно оперативната 

съвместимост, отворените 

стандарти и свободно достъпните 

данни следва да се прилагат на 

национално, регионално и местно 

равнище от администрацията на 

всяка държава членка. В същото 

време Комисията следва да улесни 

сътрудничеството между държавите 
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членки и да подкрепя проектирането, 

изпитването, въвеждането и 

внедряването на оперативно 

съвместими електронни интерфейси, 

които ще дадат възможност за по-

ефикасни и сигурни обществени 

услуги. 

 

Изменение  13 

 

Предложение за директива 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Освен това, без минимално 

хармонизиране на общностно равнище, 

законодателната дейност на национално 

ниво, чието начало в редица държави-

членки, е вече положено и цели да се 

даде отговор на технологичните 

предизвикателства, може да доведе до 

още по-значителни различия. 

Въздействието на такива различия и 

неясноти в законодателствата ще 

придобиват все по-голямо значение с 

по-нататъшното развитие на 

информационното общество, което вече 

е довело до увеличаване до голяма 

степен на презграничното използване на 

информацията. 

(14) Без минимално хармонизиране 

на равнището на Съюза, 

законодателната дейност на национално 

ниво, чието начало в редица държави-

членки, е вече положено и цели да се 

даде отговор на технологичните 

предизвикателства, може да доведе до 

още по-значителни различия. 

Въздействието на такива различия и 

неясноти в законодателствата ще 

придобиват все по-голямо значение с 

по-нататъшното развитие на 

информационното общество, което вече 

е довело до увеличаване до голяма 

степен на презграничното използване на 

информацията. 

 

Изменение  14 

 

Предложение за директива 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Настоящата директива следва да 

се прилага по отношение на документи, 

които са достъпни за повторно 

използване в случаите, когато органите 

от обществения сектор предоставят 

лицензии, продават, разпространяват, 

(18) Настоящата директива следва да 

се прилага по отношение на документи, 

които са достъпни за повторно 

използване в случаите, когато органите 

от обществения сектор възлагат 

изготвянето на или предоставят 



 

PE623.664v02-00 68/186 RR\1171578BG.docx 

BG 

обменят или предоставят информация. 

За да се избегнат припокриващите се 

субсидии, повторното използване 

следва да включва по-нататъшното 

използване на документи в рамките на 

самата организация за дейности, 

попадащи извън обхвата на 

обществените задачи на същите. 

Дейностите, попадащи извън 

обществената задача, обикновено 

включват предоставяне на документи, 

които се произвеждат, и които се 

продават изключително на търговски 

начала и то в условията на конкуренция 

с други документи на пазара. 

лицензии, продават, разпространяват, 

обменят или предоставят информация. 

За да се избегнат припокриващите се 

субсидии, повторното използване 

следва да включва по-нататъшното 

използване на документи в рамките на 

самата организация за дейности, 

попадащи извън обхвата на 

обществените задачи на същите. 

Дейностите, попадащи извън 

обществената задача, обикновено 

включват предоставяне на документи, 

които се произвеждат, и които се 

продават изключително на търговски 

начала и то в условията на конкуренция 

с други документи на пазара. 

 

Изменение  15 

 

Предложение за директива 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) В директивата се определя 

задължение за държавите членки да 

позволят повторната употреба на всички 

общодостъпни документи, освен ако 

достъпът е ограничен или изключен 

съгласно националните правила за 

достъп до документи и при спазване 

на другите изключения, предвидени в 

настоящата директива. Директивата 

доизгражда съществуващите режими за 

достъп в държавите-членки и не 

променя националните правила за 

достъп до документация. Директивата 

не се прилага в случаите, в които 

граждани или предприятия в 

съответствие със съответния режим за 

достъп, имат правото да получат даден 

документ, само ако могат да докажат 

конкретен интерес. На равнището на 

Съюза членове 41 (Право на добра 

администрация) и 42 от Хартата на 

основните права в Европейския съюз 

(19) В директивата се определя 

задължение за държавите членки да 

позволят повторната употреба на всички 

документи, без да се засягат 

изключенията, предвидени в 

настоящата директива, например 

националната сигурност или 

защитата на личните данни, които 

предоставят на държавите членки 

възможност да въвеждат 

ограничения или да изключват 

определени документи при 

предоставянето на достъп. При 

липсата на хармонизация 

процедурите и условията във връзка с 

достъпа до информация от публичния 

сектор продължават да бъдат от 

компетентността на държавите 

членки. Директивата доизгражда 

съществуващите режими за достъп в 

държавите-членки и не променя 

националните правила за достъп до 
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признават правото на всеки гражданин 

на Съюза, както и на всяко физическо и 

юридическо лице, пребиваващо в 

държава членка или разполагащо с 

регистрирано седалище в държава 

членка, да има достъп до документите 

на Европейския парламент, на Съвета и 

на Комисията. Органите от обществения 

сектор следва да се насърчават да 

предоставят за многократно използване 

всякакви притежавани от тях 

документи. Институциите от 

обществения сектор следва да развиват 

и насърчават многократното използване 

на документите, включително 

официалните текстове със 

законодателен и административен 

характер в онези случаи, при които 

институцията от обществения сектор 

има правото да разрешава тяхното 

повторно използване. 

документация. Директивата не се 

прилага в случаите, в които граждани 

или предприятия в съответствие със 

съответния режим за достъп, имат 

правото да получат даден документ, 

само ако могат да докажат конкретен 

интерес. На равнището на Съюза 

членове 41 (Право на добра 

администрация) и 42 от Хартата на 

основните права в Европейския съюз 

признават правото на всеки гражданин 

на Съюза, както и на всяко физическо и 

юридическо лице, пребиваващо в 

държава членка или разполагащо с 

регистрирано седалище в държава 

членка, да има достъп до документите 

на Европейския парламент, на Съвета и 

на Комисията. Органите от обществения 

сектор следва да се насърчават да 

предоставят за многократно използване 

всякакви притежавани от тях 

документи. Институциите от 

обществения сектор следва да развиват 

и насърчават многократното използване 

на документите, включително 

официалните текстове със 

законодателен и административен 

характер в онези случаи, при които 

институцията от обществения сектор 

има правото да разрешава тяхното 

повторно използване. Макар 

настоящата директива да не 

предвижда задължение за органите 

от публичния сектор да осигурят 

съхраняването на определен вид 

документи с оглед на повторното 

използване на тези документи, 

държавите членки следва да положат 

всички разумни усилия, за да 

гарантират, че това няма да накърни 

неоснователно използването на 

техния икономически потенциал. 

 

Изменение  16 
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Предложение за директива 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Поради това Директива 

2003/98/ЕО следва да се измени с цел да 

се гарантира, че нейните разпоредби 

могат да се прилагат по отношение на 

повторната употреба на документите, 

изготвени при изпълнение на услуги от 

общ интерес от публични предприятия, 

извършващи една от дейностите, 

посочени в членове 8—14 от Директива 

2014/25/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета33, както и от публичните 

предприятия, извършващи дейност като 

оператор на обществени услуги 

съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 

на Европейския парламент и на Съвета 

относно обществените услуги за 

пътнически превоз с железопътен и 

автомобилен транспорт, публичните 

предприятия, които извършват дейност 

като въздушни превозвачи, 

изпълняващи задължения за 

предоставяне на обществена услуга в 

съответствие с член 16 от Регламент 

(ЕО) № 1008/2008 на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 септември 

2008 г. относно общите правила за 

извършване на въздухоплавателни 

услуги в Общността, и публичните 

предприятия, развиващи дейност като 

корабособственици от Общността, 

изпълняващи задължения за 

предоставяне на обществена услуга в 

съответствие с член 4 от Регламент 

(ЕИО) № 3577/92 от 7 декември 1992 г. 

относно прилагането на принципа за 

свободно предоставяне на услуги в 

областта на морския превоз в рамките 

на държавите членки (морски каботаж.) 

(21) Поради това Директива 

2003/98/ЕО следва да се измени с цел да 

се гарантира, че нейните разпоредби 

могат да се прилагат по отношение на 

повторната употреба на документите, 

изготвени при изпълнение на услуги от 

общ интерес от публични предприятия, 

извършващи една от дейностите, 

посочени в Директива 2014/25/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета33, 

както и от публичните предприятия, 

извършващи дейност като оператор на 

обществени услуги съгласно Регламент 

(ЕО) № 1370/2007 на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

обществените услуги за пътнически 

превоз с железопътен и автомобилен 

транспорт, публичните предприятия, 

които извършват дейност като 

въздушни превозвачи, изпълняващи 

задължения за предоставяне на 

обществена услуга в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1008/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

24 септември 2008 г. относно общите 

правила за извършване на 

въздухоплавателни услуги в Общността, 

и публичните предприятия, развиващи 

дейност като корабособственици от 

Общността, изпълняващи задължения за 

предоставяне на обществена услуга в 

съответствие с Регламент (ЕИО) № 

3577/92 от 7 декември 1992 г. относно 

прилагането на принципа за свободно 

предоставяне на услуги в областта на 

морския превоз в рамките на държавите 

членки (морски каботаж.) 

__________________ __________________ 

33 Директива 2014/25/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

33 Директива 2014/25/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 
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26 февруари 2014 г. относно 

възлагането на поръчки от възложители, 

извършващи дейност в секторите на 

водоснабдяването, енергетиката, 

транспорта и пощенските услуги и за 

отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 

94, 28.3.2014 г., стр. 243). 

26 февруари 2014 г. относно 

възлагането на поръчки от възложители, 

извършващи дейност в секторите на 

водоснабдяването, енергетиката, 

транспорта и пощенските услуги и за 

отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 

94, 28.3.2014 г., стр. 243). 

 

Изменение  17 

 

Предложение за директива 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Настоящата директива не следва 

да съдържа задължение, което да 

позволява повторна употреба на 

документите, изработени от публични 

предприятия. Решението дали да се даде 

разрешение за повторна употреба, или 

не, ще зависи от съответното публично 

предприятие. Само след като дадено 

публично предприятие е взело решение 

да предостави документ за повторна 

употреба, то следва да спазва 

относимите задължения, посочени в 

глави III и IV от настоящата директива, 

по-специално що се отнася до 

форматите, налагането на такси, 

прозрачността, лицензиите, 

недискриминацията и изключителните 

договорености. От друга страна, 

публичното предприятие не е длъжно да 

се съобразява с изискванията, посочени 

в глава II, например правилата, които се 

прилагат по отношение на обработката 

на заявките. 

(22) Настоящата директива не 

съдържа задължение, което да позволява 

повторна употреба на документите, 

изработени от публични предприятия. 

Решението дали да се даде разрешение 

за повторна употреба, или не, на 

документи или части от документи, 

попадащи в обхвата на настоящата 

директива, зависи от съответното 

публично предприятие. Само след като 

дадено публично предприятие е взело 

решение да предостави документ за 

повторна употреба, то следва да спазва 

относимите задължения, посочени в 

глави III и IV от настоящата директива, 

по-специално що се отнася до 

форматите, налагането на такси, 

прозрачността, лицензиите, 

недискриминацията и изключителните 

договорености. От друга страна, 

публичното предприятие не е длъжно да 

се съобразява с изискванията, посочени 

в глава II, например правилата, които се 

прилагат по отношение на обработката 

на заявките. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 26 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Настоящата директива 

установява общо определение на 

термина „документ“. Определението 

покрива всякакъв вид отразяване на 

действия, факти или информация — 

както и всеки сбор от такива дейности, 

факти или информация — независимо 

от носителя на същите (отпечатан на 

хартия или съхранен в електронна 

форма или като звукозапис, видеозапис 

или аудиовизуален запис). 

Определението на „документ“ не е 

предвидено да включва 

компютърните програми. 

(26) Настоящата директива 

установява общо определение на 

термина „документ“. Определението 

покрива всякакъв вид отразяване на 

действия, факти или информация — 

както и всеки сбор от такива дейности, 

факти или информация — независимо 

от носителя на същите (отпечатан на 

хартия или съхранен в електронна 

форма или като звукозапис, видеозапис 

или аудиовизуален запис). Държавите 

членки следва да гарантират 

прозрачност по отношение на 

методиката, използвана при 

съставянето на документите . 

 

Изменение  19 

 

Предложение за директива 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Органите от обществения сектор 

изпреварващо предоставят все повече 

документи за повторна употреба, като 

осигуряват откриваемост и 

действителната наличност на метаданни 

и съдържание. Документите следва да се 

предоставят за повторно използване 

също и след искане от страна на 

потребител. В тези случаи срокът за 

отговор на исканията за повторно 

използване следва да бъде разумен и 

да отговаря на еквивалентен срок за 

искания на достъп до документа 

съгласно съответните режими на 

достъп. Публичните предприятия, 

учебните заведения, 

научноизследователските организации и 

организациите за финансиране на 

научните изследвания следва обаче да 

са освободени от това изискване 

(27) Органите от обществения сектор 

изпреварващо предоставят все повече 

документи за повторна употреба, като 

осигуряват възможност за намиране и 

действителната наличност на метаданни 

и съдържание. Документите следва да се 

предоставят за повторно използване 

също и след искане от страна на 

потребител. Държавите членки следва 

да дадат възможност на 

заявителите да искат документи с 

цел повторна употреба, без да се 

налага да посочат интерес. 

Държавите членки следва да 

гарантират, че са определени 

практически договорености, които да 

гарантират, че повторното 

използване на информация от 

публичния сектор може да се 

упражнява ефективно, например 
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Разумните срокове в целия Съюз ще 

стимулират създаването на нови 

агрегирани информационни продукти и 

услуги на паневропейско ниво. Това е от 

особено значение за динамичните 

данни ( включително данни за 

движението, , спътникови данни, 

метеорологични данни ), 

икономическата стойност на което 

зависи от непосредствения достъп на 

информацията, както и от редовното ѝ 

актуализиране. Динамичните данни 

следва да бъдат предоставени 

посредством приложно-програмен 

интерфейс непосредствено след 

придобиването им, така че да се улесни 

развитието на приложения за интернет, 

а също и на мобилни и облачни 

приложения въз основа на такива данни. 

Когато това не е възможно поради 

технически или финансови ограничения, 

институциите в обществения сектор 

предоставят документите за достъп в 

срок, който да позволява 

експлоатирането на техния пълен 

икономически потенциал. В случай, че 

следва да се използва лицензия, 

навременното предоставяне на 

документите може да бъде част от 

условията на лицензията. 

определяне на служители по 

въпросите на информацията, 

създаване и поддържане на 

съоръжения за проверка на 

документи, регистри или списъци с 

документи, притежавани от органи 

от публичния сектор, или 

информационни пунктове, с ясни 

указания къде може да бъдат 

намерени такива документи. Срокът 

за отговор на исканията за повторно 

използване следва да бъде разумен и да 

съответства на еквивалентен срок за 

искания да достъп до документа 

съгласно съответните режими на 

достъп. Поради това публичните 

предприятия, учебните заведения, 

научноизследователските организации и 

организациите за финансиране на 

научните изследвания може да бъдат 

освободени от това изискване. 

Разумните срокове в целия Съюз ще 

стимулират създаването на нови 

агрегирани информационни продукти и 

услуги на паневропейско ниво. Това е от 

особено значение за динамичните 

данни ( включително данни за 

движението, , спътникови данни, 

метеорологични данни ), 

икономическата стойност на което 

зависи от непосредствения достъп на 

информацията, както и от редовното ѝ 

актуализиране. Динамичните данни 

следва да бъдат предоставени 

посредством приложно-програмен 

интерфейс непосредствено след 

придобиването им, така че да се улесни 

развитието на приложения за интернет, 

а също и на мобилни и облачни 

приложения въз основа на такива данни. 

Когато това не е възможно поради 

технически или финансови ограничения, 

институциите в обществения сектор 

предоставят документите за достъп в 

срок, който да позволява 

експлоатирането на техния пълен 

икономически потенциал. В случай, че 
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следва да се използва лицензия, 

навременното предоставяне на 

документите може да бъде част от 

условията на лицензията. 

 

Изменение  20 

 

Предложение за директива 

Съображение 28 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) За да се получи достъп до 

данните, предоставени за повторна 

употреба по силата на настоящата 

директива, е необходимо да се 

използват подходящи и добре 

проектирани приложно-програмни 

интерфейси (ППИ). Приложно-

програмният интерфейс описва вида на 

данните, които могат да бъдат 

получени, начина да бъдат получени, а 

също и формата, в който ще бъдат 

получени. Той има различни равнища на 

сложност и може да представлява 

обикновена връзка към база данни за 

извличане на специфични набори от 

данни, уеб интерфейс, или по-сложни 

структури. Налице е обща стойност в 

повторната употреба и споделянето на 

данни с помощта на подходящо 

използвани приложни-програмни 

интерфейси, тъй като те ще помогнат на 

разработчиците и нововъзникналите 

дружества да създават нови услуги и 

продукти. Те са също така и основна 

съставка на създаването на значими 

екосистеми около активите от данни, 

които често пъти са неизползвани. 

Създаването и употребата на ППИ 

трябва да се основават на няколко 

принципа: стабилност, поддръжка през 

целия жизнен цикъл, еднаквост на 

употребата и стандартите, удобство за 

ползвателите, а също и сигурност. По 

отношение на динамичните данни, т.е. 

(28) За да се получи достъп до 

данните, предоставени за повторна 

употреба по силата на настоящата 

директива, е необходимо да се 

използват подходящи и добре 

проектирани приложно-програмни 

интерфейси (ППИ). Приложно-

програмният интерфейс описва вида на 

данните, които могат да бъдат 

получени, начина да бъдат получени, а 

също и формата, в който ще бъдат 

получени. Той има различни равнища на 

сложност и може да представлява 

обикновена връзка към база данни за 

извличане на специфични набори от 

данни, структуриран уеб интерфейс 

или по-сложни структури. 

Съществуват значителни различия 

между държавите членки по 

отношение на използването на ППИ 

и следва да се предвиди допълнителна 

финансова подкрепа, за да се премине 

към засилено използване на 

динамични данни и ППИ като цяло. 

ППИ са необходими за развитието на 

обмен на информация, който е изцяло 

оперативно съвместим. Налице е обща 

стойност в повторната употреба и 

споделянето на данни с помощта на 

подходящо използвани приложни-

програмни интерфейси, тъй като те ще 

помогнат на разработчиците и 

нововъзникналите дружества да 

създават нови услуги и продукти. Те са 
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онези, които често се актуализират, в 

редица случаи — в реално време, 

органите от обществения сектор и 

публичните предприятия ги предоставят 

за повторна употреба с помощта на 

подходящи ППИ непосредствено след 

тяхното получаване. 

също така и основна съставка на 

създаването на значими екосистеми 

около активите от данни, които често 

пъти са неизползвани. Създаването и 

употребата на ППИ трябва да се 

основават на няколко принципа: 

стабилност, надеждност, наличност, 

ефикасност, поддръжка през целия 

жизнен цикъл, еднаквост на употребата 

и стандартите, удобство за 

ползвателите, а също и сигурност. По 

отношение на динамичните данни, т.е. 

онези, които често се актуализират, в 

редица случаи — в реално време, 

органите от обществения сектор и 

публичните предприятия следва да ги 

предоставят за повторна употреба с 

помощта на подходящи ППИ 

непосредствено след тяхното 

получаване. По-специално ППИ следва 

да се придържа към принципа на 

стабилност, което означава, че той 

трябва да работи последователно при 

същите технически спецификации. 

ППИ следва да се придържа към 

принципа на надеждност, така че 

когато се извършват промени, те да 

се съобщават своевременно преди 

тяхното извършване, освен в 

надлежно обосновани случаи, когато 

промените трябва да бъдат 

извършени по-рано. ППИ следва да 

гарантира наличност, като 

функционира с постоянно ниво на 

качеството. С цел да се осигури 

ефикасност, работните показатели и 

сложността на ППИ следва да не се 

различават значително, независимо 

дали достъпът до тях се осъществява 

от доставчика на данни или 

създателя на данни или от 

ползвателят на данни. С цел да се 

подобри оперативната съвместимост 

на ППИ, на Комисията следва да бъде 

предоставено правомощието да 

приема актове в съответствие с 

член 290 от Договора по отношение 
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на минималните критерии за 

оперативна съвместимост на ППИ. 

 

Изменение  21 

 

Предложение за директива 

Съображение 32 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) Таксите за повторна употреба на 

документи представляват сериозно 

препятствие пред навлизането на пазара 

на новосъздадени предприятия и МСП. 

Поради това документите следва да 

бъдат предоставяни за повторна 

употреба, без да се налагат такси и , ако 

таксите са необходими , те по принцип 

следва да бъдат ограничени до 

пределните разходи. В изключителни 

случаи следва да се вземе предвид 

нуждата да не се пречи на нормалното 

функциониране на органите от 

обществения сектор, които трябва да 

генерират приходи за покриване на 

значителна част от своите разходи, 

свързани с изпълнението на 

обществените им задачи. Ролята на 

публичните предприятия в конкурентна 

икономическа среда също следва да се 

има предвид. В такива случаи органите 

от обществения сектор и публичните 

предприятия поради това следва да 

могат да налагат такси над пределните 

разходи. Такива такси следва да се 

определят в съответствие с обективни, 

прозрачни и подлежащи на проверка 

критерии, а общите приходи от 

предоставянето и разрешаването на 

повторна употреба на документи не 

следва да надвишават разходите за 

събиране, изготвяне, възпроизводство и 

разпространение, наред с получаването 

на разумна възвръщаемост от 

инвестицията. Когато е приложимо, 

разходите за анонимизиране на личните 

(32) Широк набор от практики по 

отношение на събирането на такси 

продължават да съществуват не само 

в отделните държавите членки, но и 

в различните публични органи в 

рамките на една и съща държава 

членка. Таксите за повторна употреба 

на документи представляват сериозно 

препятствие пред навлизането на пазара 

на новосъздадени предприятия и МСП. 

Поради това документите следва да 

бъдат предоставяни за повторна 

употреба, без да се налагат такси или , 

ако таксите са необходими , те по 

принцип следва да бъдат ограничени до 

пределните разходи, както е посочено в 

Известие на Комисията 2014/C 

240/01. В изключителни случаи следва 

да се вземе предвид нуждата да не се 

пречи на изпълнението на 

обществените задачи и на нормалното 

функциониране на органите от 

обществения сектор, които трябва да 

генерират приходи за покриване на поне 

60% от своите разходи, свързани с 

документите, попадащи в обхвата на 

настоящата директива. Ролята на 

публичните предприятия в конкурентна 

икономическа среда също следва да се 

има предвид. В такива случаи органите 

от обществения сектор и публичните 

предприятия поради това следва да 

могат да налагат такси над пределните 

разходи. Такива такси следва да се 

определят в съответствие с обективни, 

прозрачни и подлежащи на проверка 
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данни или на търговската информация с 

чувствителен характер също се 

включват в допустимите разходи. 

Изискването за генериране на приходи с 

цел покриване на значителна част от 

разходите на органите от 

обществения сектор, свързани с 

изпълнението на обществените им 

задачи, или обхватът на услугите от 

общ интерес, поверени на публични 

предприятия , не е необходимо да бъде 

правно изискване, а може да 

произтича например от 

административни практики на 

държавите членки. Това изискване 
следва да се преглежда редовно от 

държавите членки. 

критерии, а общите приходи от 

предоставянето и разрешаването на 

повторна употреба на документи не 

следва да надвишават разходите за 

събиране, изготвяне, възпроизводство, 

разпространение и съхранение на 

данни, наред с получаването на разумна 

възвръщаемост от инвестицията. Когато 

е приложимо, разходите за 

анонимизиране на личните данни или на 

търговската информация с чувствителен 

характер също се включват в 

допустимите разходи. Изискването за 

генериране на приходи с цел покриване 

на поне 60% от разходите следва да се 

преглежда редовно от държавите 

членки. 

 

Изменение  22 

 

Предложение за директива 

Съображение 32 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (32a) Възвръщаемостта на 

инвестицията може да се разбира 

като процент, в допълнение към 

пределните разходи, който позволява 

възстановяването на цената на 

капитала и включването на реална 

норма на възвръщаемост. Тъй като 

цената на капитала е тясно свързана 

с лихвените проценти на кредитните 

институции, въз основа на 

фиксирания лихвен процент на ЕЦБ 

за основните операции по 

рефинансиране, следва да не се очаква 

разумната възвръщаемост на 

инвестицията да надвишава с повече 

от 5% фиксирания лихвен процент на 

ЕЦБ. 

 

Изменение  23 
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Предложение за директива 

Съображение 36 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) Гарантиране на яснотата и 

обществената достъпност на условията 

за повторно използване на документите 

в обществения сектор е предпоставка за 

развитието на информационния пазар на 

територията на Целия Съюз. Във връзка 

с това следва ясно да се информират 

потенциалните потребители за всички 

условия, свързани с повторното 

използване на документите. Там където 

е уместно, държавите-членки следва да 

насърчават създаването на показалци, на 

наличните документи, достъпни онлайн 

в Интернет, с което да стимулират и 

улеснят заявките за повторно 

използване. Заявителите за повторна 

употреба на документи притежавани от 

субекти, различни от публични 

предприятия, учебни заведения, 

научноизследователски организации и 

организации за финансиране на 

научните изследвания следва да бъдат 

информирани относно достъпните 

средствата за компенсация, свързани с 

решенията или практиките, които се 

отнасят за тях. Това ще бъде от особена 

важност за малките и средни 

предприятия, които е възможно да не са 

запознати с начините за взаимодействие 

с органите от обществения сектор от 

останалите държави-членки и 

съответните средства за компенсиране 

на изискванията ред. 

(36) Гарантиране на яснотата и 

обществената достъпност на условията 

за достъп до и повторно използване на 

документите в обществения сектор е 

предпоставка за развитието на 

информационния пазар на територията 

на Целия Съюз. Във връзка с това 

следва ясно да се информират 

потенциалните потребители за всички 

условия, свързани с достъпа до и 

повторното използване на документите. 

Там където е уместно, държавите-

членки следва да насърчават 

създаването на показалци, на наличните 

документи, достъпни онлайн в 

Интернет, с което да стимулират и 

улеснят заявките за повторно 

използване. Заявителите за достъп до и 

повторна употреба на 

документи притежавани от субекти, 

различни от публични предприятия, 

учебни заведения, 

научноизследователски организации и 

организации за финансиране на 

научните изследвания следва да бъдат 

информирани относно достъпните 

средствата за компенсация, свързани с 

решенията или практиките, които се 

отнасят за тях. Това ще бъде от особена 

важност за малките и средни 

предприятия, които е възможно да не са 

запознати с начините за взаимодействие 

с органите от обществения сектор от 

останалите държави-членки и 

съответните средства за компенсиране 

на изискванията ред. 

 

Изменение  24 

 

Предложение за директива 

Съображение 37 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) Средствата за правна защита 

следва да включват възможността за 

преразглеждане от безпристрастен орган 

по преразглеждане. Този орган може да 

бъде вече съществуващ национален 

орган, като например националния 

орган по конкуренцията, националния 

орган по достъпа до документи или 

национален съдебен орган. Този орган 

следва да бъде организиран в 

съответствие с конституционните и 

правните системи на държавите членки 

и не следва да пречи на използването на 

средствата за правна защита, с които по 

правило разполагат заявителите за 

повторна употреба на документи. Все 

пак той следва да е различен от 

механизма на държавата членка, с който 

се определят критериите за налагане на 

такси над пределните разходи. 

Средствата за правна защита следва да 

включват възможността за 

преразглеждане на отрицателни 

решения, както и на решения, които 

позволяват повторната употреба, но все 

пак могат да засягат заявителите по друг 

начин, по-специално чрез прилагането 

на правила за налагане на такси. 

Процесът на преразглеждане следва да 

бъде бърз, в съответствие с 

потребностите на бързо променящия се 

пазар. 

(37) Средствата за правна защита 

следва да включват възможността за 

преразглеждане от безпристрастен орган 

по преразглеждане. Този орган може да 

бъде вече съществуващ национален 

орган, като например националния 

орган по конкуренцията, националния 

орган по достъпа до документи или 

национален съдебен орган. Този орган 

следва да бъде организиран в 

съответствие с конституционните и 

правните системи на държавите членки 

и не следва да пречи на използването на 

средствата за правна защита, с които по 

правило разполагат заявителите за 

достъп до и повторна употреба на 

документи. Все пак той следва да е 

различен от механизма на държавата 

членка, с който се определят критериите 

за налагане на такси над пределните 

разходи. Средствата за правна защита 

следва да включват възможността за 

преразглеждане на отрицателни 

решения, както и на решения, които 

позволяват повторната употреба, но все 

пак могат да засягат заявителите по друг 

начин, по-специално чрез прилагането 

на правила за налагане на такси. 

Процесът на преразглеждане следва да 

бъде бърз, в съответствие с 

потребностите на бързо променящия се 

пазар. 

 

Изменение  25 

 

Предложение за директива 

Съображение 39 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(39) В някои случаи повторното 

използване на документите се 

осъществява, без за това да бъде 

(39) Държавите членки следва да 

гарантират, че повторното използване 

на документи се осъществява без да се 
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предоставяна лицензия. В други 

случаи се издава лицензия, в която се 
налагат условия за повторното 

използване на документи от лицето, 

на което е издадена лицензия, които 

условия са свързани с такива въпроси 

като надеждност, правилно използване 

на документите, гарантиране на 

непромяна съдържанието на 

документите и признаване и позоваване 

на източника. В случай, че органите от 

обществения сектор издават лицензии за 

повторно използване на документи, 

условията по лицензията следва да са 

справедливи и прозрачни. 

Стандартните лицензии, които са на 

разположение онлайн в Интернет, 

също могат да играят важна роля в 

това отношение. Следователно 

държавите-членки следва да 

предвидят наличност на такива 
стандартни лицензии. 

поставят условия. Когато е 

необходимо и обосновано във връзка с 

цел от обществен интерес, 

държавите членки могат да налагат 

условия, когато е целесъобразно чрез 

лицензия, които условия са свързани с 

такива въпроси като отговорност, 

правилно използване на документите, 

гарантиране на непромяна в 

съдържанието на документите и 

позоваване на източника, като 

същевременно гарантират, че се 

прилагат най-малко 

ограничителните условия или режим 

на лицензиране, включително 

възможността за предоставяне на 

документи за обществено ползване. В 

случай, че органите от обществения 

сектор издават лицензии за повторно 

използване на документи, условията по 

лицензията следва да са справедливи и 

прозрачни. Държавите членки следва 

да оценяват по-специално 

съвместимостта на тези задължения 

с принципа на пропорционалност, за 

да се гарантира, че такива лицензии 

или условия не ограничават излишно 

възможностите за повторна 

употреба или конкуренция. 

Държавите членки следва също така 

да насърчават използването на 

отворени стандартни лицензии за 

повторно използване на документи 

от обществения сектор и да 

гарантират, че тези лицензии са 

налични в цифров формат и могат да 

бъдат обработвани електронно. 

Отворените лицензии, които са на 

разположение онлайн, гарантиращи 

по-широки права на повторна 

употреба без технически, финансови 

или географски ограничения и 

основаващи се на отворени формати 

за данни, следва да играят важна роля и 

в крайна сметка да се превърнат в 

обща практика в целия Съюз. 

Комисията следва да предвиди насоки 
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относно препоръчителните 
стандартни лицензии и подходи за 

лицензиране . 

 

Изменение  26 

 

Предложение за директива 

Съображение 41 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(41) Условията за повторно 

използване следва да бъдат 

недискриминиращи за сравними 

категории повторно използване. Тези 

условия, например, следва да не 

препятстват безплатния обмен на 

информация между органите от 

обществения сектор при изпълнението 

на обществени задачи, докато 

същевременно останалите потребители 

заплащат такса за повторно използване 

на същите документи. Освен това, тези 

условия следва да не препятстват 

приемането на диференцирана политика 

за таксуване на различните видове 

повторно използване на документи с 

търговска и нетърговска цел. 

(41) Условията за повторно 

използване следва да бъдат 

недискриминиращи за сравними 

категории повторно използване. 

Държавите членки гарантират 

лоялна конкуренция между органите 

от публичния сектор и публичните 

предприятия, от една страна, и други 

ползватели, от друга страна, в 

случаите, когато документите се 

използват повторно от тези органи 

от публичния сектор или от 

публични предприятия като основа за 

тяхната търговска дейност. 

Държавите членки следва 

гарантират по-специално, че 

повторното използване на документи 

на публичните предприятия не води 

до нарушаване на пазара и че не се 

накърнява лоялната конкуренция. 
Тези условия, например, следва да не 

препятстват безплатния обмен на 

информация между органите от 

обществения сектор при изпълнението 

на обществени задачи, докато 

същевременно останалите потребители 

заплащат такса за повторно използване 

на същите документи. Освен това, тези 

условия следва да не препятстват 

приемането на диференцирана политика 

за таксуване на различните видове 

повторно използване на документи с 

търговска и нетърговска цел. 
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Изменение  27 

 

Предложение за директива 

Съображение 42 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(42) Във връзка с всяка повторна 

употреба на даден документ, 

органите от обществения сектор 

могат да налагат условия, когато 

това е уместно, чрез лицензия, като 

например посочване на източника и 

потвърждение за това дали 

документът е променян по някакъв 

начин от повторния ползвател. 

Лицензиите за повторна употреба на 

информация от обществения сектор 

следва да поставят възможно най-

малко ограничения за повторната 

употреба, като например ги 

ограничат до посочване на източника. 

Важна роля в това отношение имат 

отворените лицензии, предоставени 

онлайн, които гарантират по-широки 

права на повторна употреба без 

технически, финансови или 

географски ограничения и се 

основават на отворени формати за 

данни. Поради това държавите 

членки следва да насърчават 

използването на отворени лицензии, 

които в крайна сметка следва да се 

превърнат в обща практика в целия 

Съюз. 

заличава се 

 

Изменение  28 

 

Предложение за директива 

Съображение 43 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(43) Органите от обществения сектор 

следва да спазват правилата за 

конкуренция, когато установяват 

(43) Органите от обществения сектор 

следва да спазват правилата за 

конкуренция, когато установяват 
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принципите за повторно използване на 

документи, като, доколкото е възможно, 

избягват сключването на изключителни 

споразумения с частни партньори. 

Освен това, с цел предоставяне на 

услуги от общ икономически интерес, 

понякога може да се окаже необходимо 

прилагането на изключително право за 

многократното използване на документи 

в обществения сектор. Такъв може да 

бъде случаят, в който нито един 

търговски издател не е съгласен да 

публикува информацията без такова 

изключително право. 

принципите за повторно използване на 

документи, като, доколкото е възможно, 

избягват сключването на изключителни 

споразумения или каквото и да било 

преференциално използване на 

данните в отношенията си с частни 

партньори. Освен това, с цел 

предоставяне на услуги от общ 

икономически интерес, понякога може 

да се окаже необходимо прилагането на 

изключително право за многократното 

използване на документи в обществения 

сектор. Такъв може да бъде случаят, в 

който нито един търговски издател не е 

съгласен да публикува информацията 

без такова изключително право. 

 

Изменение  29 

 

Предложение за директива 

Съображение 51 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (51a) Настоящата директива не 

засяга Директива 2014/24/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 26 февруари 2014 г. за 

обществените поръчки. 

 

Изменение  30 

 

Предложение за директива 

Съображение 52 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(52) Инструментите, които помагат на 

потенциалните потребители да намират 

документи за повторно използване 

наред с условията за повторно 

използване могат в значителна степен да 

улеснят презграничното използване на 

документи от обществения сектор. 

Следователно, държавите-членки следва 

(52) Инструментите, които помагат на 

потенциалните потребители да намират 

документи за достъп до и повторно 

използване наред с условията за 

повторно използване могат в значителна 

степен да улеснят презграничното 

използване на документи от 

обществения сектор. Следователно, 
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да гарантират наличието на практически 

разпоредби, които да подпомагат 

потребителите при търсенето на 

документи за повторно използване. 

Примери за такива практически 

разпоредби могат да бъдат списъци, на 

разположение свободно онлайн, с 

наличните за повторно използване 

основни документи (документи, които 

се използват повторно с повишен 

интерес или които имат потенциал за 

повишена повторна употреба), както и 

портални интернет страници, които са 

свързани с децентрализирани списъци с 

материали. 

държавите-членки следва да гарантират 

наличието на практически 

договорености, които да подпомагат 

потребителите при търсенето на 

документи за повторно използване. 

Примери за такива практически 

договорености могат да бъдат списъци, 

на разположение свободно онлайн, с 

наличните за повторно използване 

основни документи (документи, които 

се използват повторно с повишен 

интерес или които имат потенциал за 

повишена повторна употреба), както и 

портални интернет страници, които са 

свързани с децентрализирани списъци с 

материали. 

 

Изменение  31 

 

Предложение за директива 

Съображение 52 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (52a) Комисията и държавите 

членки следва допълнително да 

опростят достъпа до набори от 

данни, по-специално чрез осигуряване 

на единна точка за достъп, и 

постепенно да предоставят 

подходящи набори от данни от 

органите от публичния сектор по 

отношение на всички документи, за 

които се прилага настоящата 

директива, както и по отношение на 

данните от институциите на Съюза. 

 

Изменение  32 

 

Предложение за директива 

Съображение 58 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(58) С цел да се създадат условия за (58) С цел да се създадат условия за 
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подпомагане на повторната употреба на 

документи, свързана със значителни 

социално-икономически ползи с 

особено голяма добавена стойност за 

икономиката и обществото, 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

следва да се делегира на Комисията по 

отношение на приемането на списък 

на особено ценните набори данни 

между документите, за които се прилага 

настоящата директива, заедно с реда и 

условията на тяхното публикуване и 

повторна употреба. От особена важност 

е по време на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на експертно 

равнище, и тези консултации да бъдат 

проведени в съответствие с принципите, 

заложени в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

подпомагане на повторната употреба на 

документи, свързана със значителни 

граждански или социално-

икономически ползи с особено голяма 

добавена стойност за икономиката и 

обществото, в приложение IIa е 

включен списък с категории набори 

от данни с висока стойност. 
Правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

следва да се делегира на Комисията по 

отношение на допълненията към 

списъка с категории набори от данни, 

посочен в приложение IIa, и 

добавянето на конкретни особено 

ценни набори от данни между 

документите, за които се прилага 

настоящата директива, заедно с реда и 

условията на тяхното публикуване и 

повторна употреба. От особена важност 

е по време на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на експертно 

равнище, и тези консултации да бъдат 

проведени в съответствие с принципите, 

заложени в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г.1а 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

 _______________ 

 1a OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 

 

Изменение  33 
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Предложение за директива 

Съображение 59 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(59) Обхващащият целия ЕС списък с 

набори от данни, които имат потенциала 

да генерират социално-икономически 

ползи, както и хармонизираните 

условия за повторна употреба са важен 

фактор за създаване на трансгранични 

приложения и услуги. При 

съставянето на списъка Комисията 

следва да проведе подходящи 

консултации, включително и на 

експертно равнище. В списъка следва 

да се вземе предвид секторното 

законодателство, което вече урежда 

публикуването на набори от данни, 

както и категориите, посочени в 

техническото приложение към Хартата 

на Г-8 за свободно достъпните данни и в 

Известие на Комисията 2014/C 240/01. 

(59) Обхващащият целия ЕС списък с 

набори от данни, които имат потенциала 

да генерират граждански или 

социално-икономически ползи, както и 

хармонизираните условия за повторна 

употреба са важен фактор за създаване 

на трансгранични приложения и услуги. 

В приложение IIa се съдържа списък 

на категориите набори от данни с 

висока стойност, който може да бъде 

изменен с делегиран акт. В 

допълнителните категории за 
списъка следва да се вземе предвид 

секторното законодателство, което вече 

урежда публикуването на набори от 

данни, както и категориите, посочени в 

техническото приложение към Хартата 

на Г-8 за свободно достъпните данни и в 

Известие на Комисията 2014/C 240/01. В 

рамките на процеса, водещ до 

определянето на допълнителни 

категории или набори от данни за 

списъка, Комисията следва да 

извърши оценка на въздействието и 

подходящи обществени консултации, 

включително на експертно равнище. 

За целите на оценката на 

въздействието Комисията провежда 

обществени консултации с всички 

заинтересовани страни, включително 

органи от обществения сектор, 

публични предприятия, повторни 

ползватели на данни, изследователски 

организации, групи на гражданското 

общество и други представителни 

организации. На всички 

заинтересовани страни следва да се 

предостави възможност да 

представят предложения до 

Комисията за допълнителни 

категории набори от данни с висока 

стойност или конкретни набори от 
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данни. 

 

Изменение  34 

 

Предложение за директива 

Съображение 60 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(60) С оглед да се гарантира 

максималното им въздействие и за 

улесняване на повторната употреба, 

наборите от данни с висока значимост 

следва да се предоставят за повторна 

употреба с минимални правни 

ограничения и безвъзмездно. Те следва 

също така да се направят достъпни чрез 

приложно-програмни интерфейси, 

когато наборът от данни съдържа 

динамични данни. 

(60) С оглед да се гарантира 

максималното им въздействие и за 

улесняване на повторната употреба, 

наборите от данни с висока значимост 

следва да се предоставят за повторна 

употреба с минимални правни 

ограничения и безвъзмездно. Наборите 

от данни с висока стойност следва да 

се публикуват чрез единна точка за 

достъп с цел по-лесно намиране и 

улесняване на достъпа. Те следва също 

така да се направят достъпни чрез 

приложно-програмни интерфейси, 

когато наборът от данни съдържа 

динамични данни. 

 

Изменение  35 

 

Предложение за директива 

Съображение 60 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (60a) Наборите от данни с висока 

стойност, определени в рамките на 

категориите, изброени в 

приложение IIa, имат потенциала да 

генерират обществени или социално-

икономически ползи и да осигурят 

напредък по основни обществени и 

демократични задачи. За да се 

насърчава постигането на целите за 

прозрачност, отчетност, 

съответствие, ефикасност и лоялна 

конкуренция, трябва да се включат 

наборите от данни от категории 
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като търговски регистри, бюджет и 

държавни разходи, обществени 

поръчки и статистически данни. За 

да се насърчават иновативните 

услуги и продукти, да се стимулира 

устойчивият растеж и да се 

допринесе за постигането на високи 

стандарти за защита на 

потребителите, включително като 

се вземат предвид фактори, които 

нямат непосредствена икономическа 

стойност, като образование, околна 

среда или здравеопазване, е 

необходимо да се включат набори от 

данни от категории като 

националното право, наблюдението 

на Земята и данни за околната среда, 

както и геопространствени данни. 

 

Изменение  36 

 

Предложение за директива 

Съображение 62 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(62) Настоящата директива спазва 

основните права и се съобразява с 

принципите, признати по-специално от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз, 

включително правото на личен живот 

(член 7), защитата на личните данни 

(член 8), правото на собственост (член 

17) и интеграцията на лица с 

увреждания (член 26) . Нищо в 

настоящата директива не следва да се 

тълкува или прилага по начин, който не 

е съобразен с Европейската конвенция 

за защита на правата на човека и 

основните свободи. 

(62) Настоящата директива спазва 

основните права и се съобразява с 

принципите, признати по-специално от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз, 

включително правото на личен живот 

(член 7), защитата на личните данни 

(член 8), свободата на изразяване на 

мнение и свободата на информация 

(член 11), правото на собственост (член 

17) и интеграцията на лица с 

увреждания (член 26) . Нищо в 

настоящата директива не следва да се 

тълкува или прилага по начин, който не 

е съобразен с Европейската конвенция 

за защита на правата на човека и 

основните свободи. 
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Изменение  37 

 

Предложение за директива 

Съображение 63 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(63) Комисията следва да направи 

оценка на настоящата Директива. 

Съгласно параграф 22 от 

Междуинституционалното 

споразумение между Европейския 

парламент, Съвета на Европейския съюз 

и Европейската комисия за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г.41, 

тази оценка следва да се основава на 

петте критерия за ефективност, 

ефикасност, уместност, съгласуваност и 

добавена стойност за ЕС, и следва да 

служи като база за оценки на 

въздействието на евентуални 

допълнителни мерки. 

(63) Комисията следва да направи 

оценка на настоящата Директива [36 

месеца след нейното транспониране]. 

Съгласно Междуинституционалното 

споразумение между Европейския 

парламент, Съвета на Европейския съюз 

и Европейската комисия за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г.41, 

тази оценка следва да се основава на 

петте критерия за ефективност, 

ефикасност, уместност, съгласуваност и 

добавена стойност за ЕС, и следва да 

служи като база за оценки на 

въздействието на евентуални 

допълнителни мерки. След 

извършването на оценката 

Комисията би могла, когато е 

необходимо, да представи 

съответните предложения. 

__________________ __________________ 

41 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 41 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 

 

Изменение  38 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Настоящата директива има за 

цел създаването на нормативна 

уредба, уреждаща повторната 

употреба на информация от 

публичния сектор, с цел да се насърчи 

използването на свободно достъпни 

данни и да се стимулират 

иновациите в областта на 

продуктите и услугите. 
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Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  39 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) съществуващите документи, 

притежавани от публичните 

предприятия, развиващи дейност в 

областите, определени в Директива 

№ 2014/25/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета42 и от 

публичните предприятия, които 

извършват дейност като оператори на 

обществени услуги съгласно член 2 от 

Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета43, 

публичните предприятия, които 

извършват дейност като въздушни 

превозвачи, изпълняващи задължения за 

предоставяне на обществени услуги в 

съответствие с член 16 от Регламент 

(ЕО) № 1008/2008 на Европейския 

парламент и на Съвета44, и публичните 

предприятия, развиващи дейност като 

корабособственици от Общността, 

изпълняващи задължения за 

предоставяне на обществени услуги в 

съответствие с член 4 от Регламент 

(ЕИО) № 3577/9245. 

б) публично достъпните 

документи, притежавани от публичните 

предприятия, развиващи дейност в 

областите, определени в Директива 

№ 2014/25/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета42 и от 

публичните предприятия, които 

извършват дейност като оператори на 

обществени услуги съгласно член 2 от 

Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета43, 

публичните предприятия, които 

извършват дейност като въздушни 

превозвачи, изпълняващи задължения за 

предоставяне на обществени услуги в 

съответствие с член 16 от Регламент 

(ЕО) № 1008/2008 на Европейския 

парламент и на Съвета44, и публичните 

предприятия, развиващи дейност като 

собственици на кораби от Общността, 

изпълняващи задължения за 

предоставяне на обществени услуги в 

съответствие с член 4 от Регламент 

(ЕИО) № 3577/9245. 

__________________ __________________ 

42 Директива 2014/25/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. относно 

възлагането на поръчки от възложители, 

извършващи дейност в секторите на 

водоснабдяването, енергетиката, 

транспорта и пощенските услуги и за 

отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 

42 Директива 2014/25/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. относно 

възлагането на поръчки от възложители, 

извършващи дейност в секторите на 

водоснабдяването, енергетиката, 

транспорта и пощенските услуги и за 

отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 
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94, 28.3.2014 г., стp. 243). 94, 28.3.2014 г., стp. 243). 

43 Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

23 октомври 2007 г. относно 

обществените услуги за пътнически 

превоз с железопътен и автомобилен 

транспорт и за отмяна на Регламенти 

(ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на 

Съвета. 

43 Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

23 октомври 2007 г. относно 

обществените услуги за пътнически 

превоз с железопътен и автомобилен 

транспорт и за отмяна на Регламенти 

(ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на 

Съвета (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1). 

44 Регламент (ЕО) № 1008/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

24 септември 2008 г. относно общите 

правила за извършване на 

въздухоплавателни услуги в Общността 

(преработен) (Текст от значение за 

ЕИП) (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 

3 – 20). 

44 Регламент (ЕО) № 1008/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

24 септември 2008 г. относно общите 

правила за извършване на 

въздухоплавателни услуги в Общността 

(преработен) (Текст от значение за 

ЕИП) (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 

3 – 20). 

45 Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета 

от 7 декември 1992 г. относно 

прилагането на принципа на свободно 

предоставяне на услуги в областта на 

морския превоз в рамките на държавите 

членки (морски каботаж) (ОВ L 364, 

12.12.1992 г., стр. 7 – 10). 

45 Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета 

от 7 декември 1992 г. относно 

прилагането на принципа на свободно 

предоставяне на услуги в областта на 

морския превоз в рамките на държавите 

членки (морски каботаж) (ОВ L 364, 

12.12.1992 г., стр. 7). 

 

Изменение  40 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – буква г – тире 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

— защита на националната 

сигурност ( т.е. държавната 

сигурност), отбраната или 

обществената безопасност, 

— защита на националната 

сигурност и отбраната или на 

обществения ред, включително 

чувствителна информация, свързана 

със защитата на критичната 

инфраструктура, по смисъла на 

член 2, буква г) от Директива 

2008/114/ЕО, 

 

Изменение  41 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Настоящата директива не 

засяга Регламент (ЕС) 2016/679 и не 

засяга степента на защита на 

физическите лица по отношение на 

обработката на лични данни в 

съответствие с правото на Съюза в 

областта на защитата на личните 

данни. 

 

Изменение  42 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Правото на производителя на 

база данни, предвидено в член 7, 

параграф 1 от Директива 96/9/ЕО не се 

упражнява от органите от 

обществения сектор с цел да се 

предотврати или ограничи повторната 

употреба на документи съгласно 

настоящата директива. 

5. Правото на производителя на 

база данни, предвидено в член 7, 

параграф 1 от Директива 96/9/ЕО не се 

упражнява с цел да се предотврати или 

ограничи повторната употреба на 

документи съгласно настоящата 

директива. 

 

Изменение  43 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. С настоящата директива се 

регулира повторното използване на 

съществуващите документи, 

притежавани от органите на 

обществения сектор в държавите 

членки, включително документи, към 

които се прилага Директива 

№ 2007/2/ЕО на Европейския парламент 

6. С настоящата директива се 

регулира повторното използване на 

съществуващите документи, 

притежавани от органите на 

обществения сектор и от публичните 

предприятия в държавите членки, 

включително документи, към които се 

прилага Директива № 2007/2/ЕО на 
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и на Съвета46. Европейския парламент и на Съвета46. 

__________________ __________________ 

46 Директива 2007/2/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 14 март 2007 

г. за създаване на инфраструктура за 

пространствена информация в 

Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 

108, 25.4.2007 г., стр. 1). 

46 Директива 2007/2/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 14 март 2007 

г. за създаване на инфраструктура за 

пространствена информация в 

Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 

108, 25.4.2007 г., стр. 1). 

 

Изменение  44 

 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. „приложно-програмен 

интерфейс“ (ППИ) означава добре 

документиран набор от функции, 

процедури, определения и протоколи 

за структурираното извличане на 

информация онлайн; 

 

Изменение  45 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – точка 8 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. „набори от данни с висока 

стойност“ означава документи, чиято 

повторна употреба се свързва със 

значителни социално-икономически 

ползи, най-вече поради тяхната 

пригодност за създаване на услуги и 

приложения с добавена стойност, както 

и поради броя на потенциалните 

бенефициери на услуги с добавена 

стойност и на приложенията, създадени 

въз основа на тези набори от данни; 

8. „набори от данни с висока 

стойност“ означава документи, чиято 

повторна употреба се свързва със 

значителни граждански или социално-

икономически ползи, най-вече поради 

тяхната пригодност за създаване на 

услуги и приложения с добавена 

стойност, както и поради броя на 

потенциалните бенефициери на услуги с 

добавена стойност и на приложенията, 

създадени въз основа на тези набори от 

данни; 
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Изменение  46 

 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – точка 14 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 14а. „лични данни“ означава данни 

съгласно определението в член 4, 

параграф 1 от Регламент 

(EС) 2016/679. 

 

Изменение  47 

 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ако са изпълнени условията на 

параграф 2, държавите членки 

гарантират, че документите, за които се 

прилага настоящата директива в 

съответствие с член 1, се предоставят за 

повторна употреба за търговски или 

нетърговски цели съгласно условията, 

посочени в глави III и IV. 

1. Държавите членки гарантират, че 

документите, за които се прилага 

настоящата директива в съответствие с 

член 1, се предоставят за повторна 

употреба за търговски или нетърговски 

цели съгласно условията, посочени в 

глави III и IV. 

 

Изменение  48 

 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки 

гарантират, че документите, 

попадащи в обхвата на настоящата 

директива, се изготвят и 

предоставят за повторна употреба в 

съответствие с принципа „свободен 

достъп при проектирането и по 

подразбиране“. 
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Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  49 

 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органите от обществения сектор, 

там където е уместно и подходящо, 

обработват чрез електронни средства 

исканията за многократно използване и 

предоставят документа за повторно 

използване на заявителя или, ако е 

необходима лицензия, финализират 

предложението за лицензия на заявителя 

в рамките на разумен срок, който да 

съответства на графиците, установени за 

обработката на заявки за достъп до 

документи. 

1. Органите от обществения сектор, 

там където е уместно и подходящо, 

обработват чрез електронни средства 

исканията за достъп до документи 

и/или за тяхното повторно 
използване и предоставят документа на 

заявителя или, ако е необходима 

лицензия за повторно използване, 

финализират предложението за 

лицензия на заявителя в рамките на 

разумен срок, който да съответства на 

графиците, установени за обработката 

на заявки за достъп до документи. 

 

Изменение  50 

 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В случаите, в които не са 

установени правила, нито други 

правила, регулиращи навременното 

предоставяне на документи, 

институциите в обществения сектор 

обработват заявката и доставят 

документите за многократно 

използване на заявителя или, ако е 

необходимо разрешение, финализират 

предложението за лицензия на заявителя 

в рамките на срок не по-дълъг от 

двадесет работни дни след получаването 

2. В случаите, в които не са 

установени правила, нито други 

правила, регулиращи навременното 

предоставяне на документи, 

институциите в обществения сектор 

обработват заявката и доставят 

документите за повторно използване на 

заявителя или, ако е необходимо 

разрешение за повторно използване, 

финализират предложението за 

лицензия на заявителя възможно най-

скоро или най-късно в рамките на срок, 
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на заявката. Този срок може да се 

удължи с още двадесет работни дни при 

особено големи или сложни за 

изпълнение на тези искания. В такива 

случаи заявителят е нотифициран в 

рамките на три седмици след 

първоначалната заявка, в което се 

указва, че за обработка на заявката е 

необходимо повече време. 

не по-дълъг от двадесет работни дни 

след получаването на заявката. Този 

срок може да се удължи с още двадесет 

работни дни при особено големи или 

сложни за изпълнение на тези искания. 

В такива случаи заявителят е 

нотифициран възможно най-скоро и 

при всички случаи в рамките на три 

седмици след първоначалната заявка, в 

което се указва, че за обработка на 

заявката е необходимо повече време и 

причините за това. 

 

Изменение  51 

 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В случай на отрицателно 

решение, органите от обществения 

сектор представят на заявителя 

основанията за отказа, почиващи на 

съответните разпоредби от режима за 

достъп в тази държава членка или на 

националните разпоредби, приети в 

съответствие с настоящата директива, и 

по-специално на член 1, параграф 2, 

букви а)—ж) или на член 3. В случаите, 

в които отрицателното решение се 

основава на член 1, параграф 2, буква в), 

органите от обществения сектор 

включват препратка към физическо или 

юридическо лице, което притежава 

правата, в случай че това е известно, 

или, като алтернатива, към издалото 

разрешението лице, от което органът от 

обществения сектор е получил 

съответния материал. Библиотеките, 

включително университетските 

библиотеки, музеите и архивите обаче 

не са задължени да включват такава 

препратка. 

3. В случай на отрицателно 

решение, органите от обществения 

сектор представят на заявителя в 

рамките на двадесет работни дни 

причините, поради които е отказан, 

напълно или частично, достъп до 

и/или повторно използване на даден 

документ в изисквания вид или 

формат, почиващи на съответните 

разпоредби от режима за достъп в тази 

държава членка или на националните 

разпоредби, приети в съответствие с 

настоящата директива, и по-специално 

на член 1, параграф 2, букви а)—ж). В 

случаите, в които отрицателното 

решение се основава на член 1, 

параграф 2, буква в), органите от 

обществения сектор включват 

препратка към физическо или 

юридическо лице, което притежава 

правата, в случай че това е известно, 

или, като алтернатива, към издалото 

разрешението лице, от което органът от 

обществения сектор е получил 

съответния материал. Библиотеките, 

включително университетските 
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библиотеки, музеите и архивите обаче 

не са задължени да включват такава 

препратка. 

 

Изменение  52 

 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавата членка изготвя 

публично достъпен списък с 

критериите, въз основа на които 

съответният публичен орган може да 

реши как да бъдат разглеждани 

исканията. 

 

Изменение  53 

 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 4 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. За целите на настоящия член 

държавите членки гарантират, че: 

 а) се предоставя помощ при 

търсенето на достъп до документи; 

 б)  списъците на органите от 

публичния сектор са обществено 

достъпни; 

 в) са определени практически 

договорености, за да се гарантира, че 

повторното използване на 

информация от публичния сектор 

може да се упражнява ефективно; 

 г) органите от публичния сектор 

информират обществеността по 

подходящ начин за правата, с които 

тя се ползва въз основа на 

настоящата директива и като 

резултат на съществуващия достъп 
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до правила относно информацията, 

определени на национално равнище 

или на равнището на Съюза, и в 

подходяща степен предоставят 

информация, насоки и съвети за тази 

цел. 

 

Изменение  54 

 

Предложение за директива 

Член 5 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Налични формати Налични формати и качество на 

документите 

 

Изменение  55 

 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Държавите членки полагат 

всички разумни усилия, за да 

гарантират, че документите, за 

които се прилага настоящата 

директива, са актуални, точни и 

сравними. 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  56 

 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засяга глава V, органите 

от обществения сектор и публичните 

предприятия предоставят своите 

документи в съществуващите формати 

или езици и по възможност и 

целесъобразност – в отворен, 

машинночетим формат заедно със 

съответните метаданни. Както 

форматът, така и метаданните, 

съответстват, когато е възможно, на 

официални отворени стандарти. 

1. Без да се засяга глава V, органите 

от обществения сектор и публичните 

предприятия предоставят своите 

документи, които са оперативно 

съвместими, лесни за намиране и 

годни за повторно използване с 

електронни средства, в 

съществуващите формати или езици и 

по възможност и целесъобразност – в 

отворен, машинночетим формат заедно 

със съответните метаданни. Както 

форматът, така и метаданните, 

съответстват, когато е възможно, на 

официални отворени стандарти. 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  57 

 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На основание на настоящата 

директива от органите от обществения 

сектор и публичните предприятия не 

може да се изисква да продължават 

производството и съхраняването на 

определен тип документи с оглед 

повторната употреба на такива 

документи от частна организация или 

организация от обществения сектор. 

3. От органите от обществения 

сектор и публичните предприятия не се 

изисква да продължават производството 

и съхраняването на определен тип 

документи с оглед повторната употреба 

на такива документи от частна 

организация или организация от 

обществения сектор. 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 
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Изменение  58 

 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Органите от обществения сектор 

и публичните предприятия предоставят 

динамичните данни за повторна 

употреба с помощта на подходящи 

приложно-програмни интерфейси 

(ППИ) непосредствено след тяхното 

получаване. 

4. Органите от обществения сектор 

и публичните предприятия предоставят 

динамичните данни за повторна 

употреба с помощта на подходящи 

приложно-програмни интерфейси 

(ППИ) непосредствено след тяхното 

получаване, в реално време и без 

забавяне, когато е възможно. 

 

Изменение  59 

 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато предоставянето на 

документи непосредствено след тяхното 

получаване би надхвърлило 

финансовите и техническите 

възможности на органа от обществения 

сектор или публичното предприятие, 

документите, посочени в параграф 4, се 

предоставят в срок, който не накърнява 

неоправдано използването на техния 

икономически потенциал. 

5. Когато предоставянето на 

документи непосредствено след тяхното 

получаване в реално време и без 

забавяне би надхвърлило финансовите и 

техническите възможности на органа от 

обществения сектор или публичното 

предприятие, документите, посочени в 

параграф 4, се предоставят в срок, който 

не накърнява неоправдано използването 

на техния икономически потенциал. 

Ползвателите биват уведомявани за 

точния срок за предоставяне на 

документите на разположение и за 

честотата, с която се актуализират 

документите. 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 
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Изменение  60 

 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Когато е приложимо, органите 

от публичния сектор отговарят на 

искания за информация относно 

методиката, използвана за съставяне 

на документите. 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  61 

 

Предложение за директива 

Член 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5a 

 Приложно-програмни интерфейси 

 1. Когато даден документ е 

предоставен за повторно използване 

на заявител или когато на заявител е 

предоставена лицензия, органът от 

публичния сектор или публичното 

предприятие предоставят също така 

този документ за повторно 

използване чрез приложно-програмни 

интерфейси и портали, ако това е 

възможно и целесъобразно. 

 2. Когато орган от публичния 

сектор или публично предприятие 

предоставят информация за 

повторно използване чрез приложно-

програмен интерфейс, този орган 
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предоставя достъп на всички 

ползватели. По-специално, що се 

отнася до информация в реално време, 

органът от публичния сектор или 

публичното предприятие също така 

осигуряват достъп до информация от 

миналото, когато е налична такава. 

Това не засяга задълженията, 

предвидени в правото на Съюза. 

Когато тези задължения 

съществуват, произтичащите от 

тях ограничения се обосновават и 

обосновката се прави обществено 

достояние. 

 3. Когато за предоставяне на 

информация се използва приложно-

програмен интерфейс, информацията 

е със същия обхват и съдържание, 

както при нейното предоставяне с 

други средства. 

 4. Органите от публичния сектор 

или публичните предприятия 

разработват и документират ППИ и 

неговата техническа спецификация, 

като използват отворени стандарти 

и структурирани, машинно четими и 

отворени формати. 

 5. Органите от публичния сектор 

или публичните предприятия 

съобщават предварително на 

ползвателите всяка промяна в 

техническата спецификация на ППИ 

възможно най-бързо и не по-късно от 

три месеца преди извършването на 

промяната, освен в надлежно 

обосновани спешни случаи, в които 

промените трябва да започнат да се 

прилагат незабавно. 

 6. Органите от публичния сектор 

или публичните предприятия 

гарантират, че ППИ е систематично 

достъпен и при постоянно качество. 

 7. Органите от публичния сектор 

или публичните предприятия 

предоставят на разположение достъп 
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до ППИ и неговата техническа 

спецификация при условията, 

определени в членове 5, 6, 7, 8, 9 и 10 

от настоящата директива. 

Документацията се предоставя 

безплатно, като се прилагат 

възможно най-малко формални 

ограничения и условия, но във всеки 

случай при условия, които не са по-

ограничаващи, отколкото за самата 

информация. 

 8. Комисията определя критерии 

за оперативната съвместимост на 

ППИ сред органите от публичния 

сектор и публичните предприятия в 

държавите членки, за да улесни 

повторното използване на документи 

чрез ППИ и с цел подпомагане на 

взаимодействието между машини. 

 9. Мерките, посочени в параграф 

8, се приемат от Комисията чрез 

делегиран акт в съответствие с член 

14. 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  62 

 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Повторната употреба на 

документи е безвъзмездна или таксите 

са ограничени до пределните разходи, 

извършени за тяхното 

възпроизвеждане, предоставяне и 

разпространение , и – когато е 

приложимо – анонимизацията на 

личните данни и мерките, 

предприети за защита на търговски 

1. Повторното използване на 

документи е безплатно. 
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поверителната информация . 

 

Изменение  63 

 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Като изключение, параграф 1 

не се прилага по отношение на: 

2. Държавите членки могат да 

решат да не прилагат параграфи 1 и 

1а по отношение на: 

 

Изменение  64 

 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) органи от обществения сектор, 

от които се изисква да генерират 

приходи за покриване на значителна 

част от разходите им, които са 

свързани с изпълнението на 

обществените им задачи; 

а) документи, по отношение на 

които от съответния орган от 

публичния сектор се изисква по 

силата на националното право да 

генерира достатъчни приходи за 

покриване на поне 60% от разходите, 

които са свързани със събирането, 

производството, възпроизвеждането, 

разпространението и съхранението 

на данните. 

 

Изменение  65 

 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В случаите, посочени в параграф 

2, букви а) и в) , общите такси се 

изчисляват в съответствие с обективни, 

прозрачни и проверими критерии, които 

се определят от държавите членки. 

Общият приход доставяне и 

3. В случаите, посочени в параграф 

2, букви а) и в) , общите такси се 

изчисляват в съответствие с обективни, 

прозрачни и проверими критерии, които 

се определят от държавите членки. 

Общият приход доставяне и 
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разрешаване на повторна употреба на 

документи за съответния счетоводен 

период не надвишава разходите по 

събирането, производството, 

възпроизвеждането и 

разпространението и– когато е 

приложимо – анонимизацията на 

личните данни и мерките, предприети за 

защита на търговски поверителната 

информация, заедно с разумна 

възвръщаемост на инвестицията. 

Таксите се изчисляват в съответствие на 

приложимите счетоводни принципи . 

разрешаване на повторна употреба на 

документи за съответния счетоводен 

период не надвишава разходите по 

събирането, производството, 

възпроизвеждането и 

разпространението, както и 

съхранението на данните и – когато е 

приложимо – анонимизацията на 

личните данни и мерките, предприети за 

защита на търговски поверителната 

информация, заедно с разумна 

възвръщаемост на инвестицията. 

Таксите се изчисляват в съответствие на 

приложимите счетоводни принципи . 

 

Изменение  66 

 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В случаите, в които таксуването 

се извършва от органите от обществения 

сектор, посочени в параграф 2, буква б), 

общият приход от доставяне и 

разрешаване на повторна употреба на 

документи за съответния счетоводен 

период не надвишава разходите по 

събирането, производството, 

възпроизвеждането, разпространението, 

съхранението и уреждането на 

ползването на права и– когато е 

приложимо – анонимизацията на 

личните данни и мерките, предприети за 

защита на търговски поверителната 

информация, заедно с разумна 

възвръщаемост на инвестицията. 

Таксите се изчисляват в съответствие на 

приложимите счетоводни принципи по 

отношение на съответните органи от 

обществения сектор. 

4. В случаите, в които таксуването 

се извършва от органите от обществения 

сектор, посочени в параграф 2, буква б), 

общият приход от доставяне и 

разрешаване на повторна употреба на 

документи за съответния счетоводен 

период не надвишава разходите по 

събирането, производството, 

възпроизвеждането, разпространението, 

запазването и съхранението на 

данните и уреждането на ползването на 

права и – когато е приложимо – 

анонимизацията на личните данни и 

мерките, предприети за защита на 

търговски поверителната информация, 

заедно с разумна възвръщаемост на 

инвестицията. Таксите се изчисляват в 

съответствие на приложимите 

счетоводни принципи по отношение на 

съответните органи от обществения 

сектор. 
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Изменение  67 

 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Повторната употреба на 

наборите от данни с висока стойност, 

чийто списък се определя в 

съответствие с член 13, и 

научноизследователските данни, 

посочени в буква в) от член 1, 

параграф 1, се извършва безплатно за 

потребителя. 

5. Повторната употреба на 

наборите от данни с висока стойност, 

чийто списък се определя в 

съответствие с член 13 и с 

приложение IIа, и 

научноизследователските данни, 

посочени в буква в) от член 1, 

параграф 1, се извършва безплатно за 

потребителя. 

 

Изменение  68 

 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Държавите членки публикуват, 

когато е възможно и целесъобразно, 

чрез електронни средства списъка на 

документите, посочен в параграф 2, 

буква а). Предварителното включване 

на даден документ в списъка е 

необходимо условие за позоваване на 

изключенията, посочени в параграф 2, 

буква а). 

 

Изменение  69 

 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Държавите членки могат да 

оповестяват разходите, които 

трябва да бъдат направени за 

възпроизвеждането, 
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разпространението и съхраняването 

на данни на документи, както и, 

когато е приложимо, разходите за 

анонимизиране на лични данни и 

разходите за мерки за защита на 

поверителността, както е посочено в 

член 1, параграф 2, буква г). 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  70 

 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки публикуват 

списък на органите от публичния 

сектор, посочени в член 6, параграф 2, 

буква а). 

заличава се 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  71 

 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Повторната употреба на 

документи може да бъде разрешена 

без или със условия, когато това е 

целесъобразно, чрез лицензия. 

Посочените условия не налагат 

ненужни ограничения върху 

възможностите за повторна 

1. Държавите членки не 

обвързват повторното използване на 

документи с условия или лицензия, 

освен когато необходимостта от 

такива условия или лицензия е 

недискриминационна, оправдана от 

цел от обществен интерес и 
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употреба и не се използват с цел 

ограничаване на конкуренцията. 

пропорционална. 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  72 

 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В държавите членки, в които се 

използват лицензии, държавите-

членки гарантират, че 

стандартните лицензии за 

многократно използване на документи 

от обществения сектор, които могат да 

бъдат адаптирани, така че да 

отговарят на конкретни заявления за 

лицензии, са налице в цифров формат с 

оглед да могат да бъдат обработвани по 

електронен начин. Държавите членки 

насърчават използването на такива 

стандартни лицензии. 

2. Когато повторното използване 

на документи е предмет на условия 

или лицензия, държавите членки: 

 а) гарантират, че тези условия 

или лицензии не ограничават 

ненужно възможностите за 

повторно използване или 

конкуренцията и че данните се 

предоставят при най-малко 

ограничителните условия или режим 

на лицензиране, включително 

възможността за използване на 

документи в публичното 

пространство; 

 б) оценяват дали съществуват 

широко използвани отворени 

лицензии, които отговарят на тези 

изисквания. След това държавите 

членки използват най-широко 

използваната или най-малко 
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ограничителната съвместима 

лицензия или лицензии; 

 в) насърчават използването на 

отворени стандартни лицензии за 

повторно използване на документи от 

обществения сектор и гарантират, че 

тези лицензии са налице в цифров 

формат и могат да бъдат обработвани по 

електронен начин. 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  73 

 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Без да се засягат изискванията 

за отговорност, предвидени в правото 

на Съюза, когато даден орган от 

публичния сектор или дадено 

публично предприятие предоставя 

документи за повторно използване без 

никакви условия и ограничения, на 

този орган от публичния сектор или 

на това публично предприятие се 

позволява да се откаже от всякаква 

отговорност по отношение на 

документите, предоставени за 

повторно използване. 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  74 
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Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки създават 

практически механизми, които да 

улеснят търсенето на документи, които 

са на разположение за повторна 

употреба, като например списъци с 

основни документи и съответните 

метаданни, достъпни при възможност и 

по целесъобразност онлайн и в 

машинночетим формат, както и 

портални уебсайтове, които съдържат 

връзки към списъците с материали. При 

възможност държавите членки 

улесняват многоезичното търсене на 

документи. 

1. Държавите членки създават 

практически механизми, които да 

улеснят търсенето на документи, които 

са на разположение за повторна 

употреба, като например списъци с 

основни документи и съответните 

метаданни, достъпни при възможност и 

по целесъобразност онлайн и в 

машинночетим формат, както и 

портални уебсайтове, които съдържат 

връзки към списъците с материали. При 

възможност държавите членки 

улесняват многоезичното търсене на 

документи. 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  75 

 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Държавите членки гарантират, 

че органите от публичния сектор и 

публичните предприятия 

предоставят на Комисията 

необходимия достъп до всички данни, 

които те предоставят за повторно 

използване, за да се позволи агрегиране 

на набори от данни на равнището на 

Съюза, по-специално за да се 

предоставят набори от данни с пълен 

обхват за Съюза за определена 

категория данни, както е посочено в 

приложение IIa. Комисията 

предвижда практически 
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договорености за предоставяне на 

набори от данни на равнището на 

Съюза чрез единно звено за контакт. 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  76 

 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. До [2 години след датата за 

транспониране на настоящата 

директива] и на всеки три години след 

това държавите членки представят 

на Комисията доклад относно 

националните политики за свободен 

достъп и съответните действия, 

които са приети. 

 

Изменение  77 

 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Ако документите са повторно 

използвани от органи от обществения 

сектор като изходен материал за 

нейната търговска дейност, която 

излиза извън обхвата на нейните 

обществени задачи, за доставката на 

документи за такива дейности се 

прилагат същите такси и други условия, 

каквито се прилагат и по отношение на 

другите потребители. 

2. Държавите членки 

гарантират лоялна конкуренция 

между органите от публичния сектор 

и публичните предприятия и други 

ползватели в случаите, когато 
документите са повторно използвани от 

съответните органи от обществения 

сектор или от публични предприятия 

като изходен материал за тяхната 

търговска дейност, която излиза извън 

обхвата на техните обществени 

задачи, като гарантират, че за 
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доставката на документи за такива 

дейности се прилагат същите такси и 

други условия, каквито се прилагат и по 

отношение на другите ползватели. 3. 

Държавите членки гарантират по 

същия начин, че повторното 

използване на документи и 

информация на публичните 

предприятия не води до нарушаване 

на лоялната конкуренция. 

 

Изменение  78 

 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Повторното използване на 

документи е отворено за всички 

потенциални действащи на пазара 

лица, дори и ако едно или повече 

действащи на пазара лица вече 

използват продукти с добавена 

стойност, базирани на тези документи. 

В договорите или другите 

договорености между институциите в 

обществения сектор или публичните 

предприятия, притежаващи 

документите, и трети лица не се 

включва предоставяне на изключителни 

права. 

1. Повторното използване на 

документи е отворено за всички 

потенциални ползватели на пазара, 

дори и ако един или повече ползватели 

вече използват продукти с добавена 

стойност, базирани на тези документи. 

В договорите или другите 

договорености между институциите в 

обществения сектор или публичните 

предприятия, притежаващи 

документите, и трети лица не се 

включва предоставяне на изключителни 

права, нито преференциално 

използване на данните. 

 

Изменение  79 

 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед на постигане на целите 

на настоящата директива, Комисията 

приема списък с набори от данни с 

висока стойност сред документите, за 

които се прилага настоящата директива, 

1. Държавите членки 

гарантират, че наборите от данни с 

висока стойност, изброени в 

приложение IIa, са достъпни 

безплатно, машинно четими и 
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заедно с реда и условията на тяхното 

публикуване и повторна употреба. 
достъпни за изтегляне и, когато е 

уместно, чрез оперативно 

съвместими ППИ. Условията за 

повторно използване следва да са 

съвместими с лицензиите с отворен 

стандарт. На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 14, за да бъде разширен списъкът 
с категориите набори от данни с 

висока стойност в приложение IIa, по-

специално с цел допълнително 

уточняване на наборите от данни от 

тези категории, сред документите, за 

които се прилага настоящата директива, 

заедно с реда и условията на тяхното 

публикуване и повторна употреба. 

 

Изменение  80 

 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Наборите от данни се 

предоставят безплатно, в машинно 

четим вид, а достъпът до тях се 

осъществява чрез ППИ. Условията за 

повторно използване следва да са 

съвместими с лицензиите с отворен 

стандарт. 

заличава се 

 

Изменение  81 

 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Като изключение, свободният 

достъп, посочен в параграф 2, не следва 

да се прилага по отношение на наборите 

от данни с висока стойност на 

публичните предприятия, ако оценката 

3. Като изключение, свободният 

достъп, посочен в параграф 1, не следва 

да се прилага по отношение на наборите 

от данни с висока стойност на 

публичните предприятия, ако оценката 
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на въздействието, посочена в член 13, 

параграф 7, показва, че предоставянето 

на безплатен достъп до наборите от 

данни ще доведе до значително 

нарушаване на конкуренцията на 

съответните пазари. 

на въздействието, посочена в член 13, 

параграф 7, показва, че предоставянето 

на безплатен достъп до наборите от 

данни ще доведе до значително 

нарушаване на конкуренцията на 

съответните пазари, и ако не 

съществува по-малко ограничителен 

подход за смекчаване на това 

нарушаване, таксите се изчисляват, 

без да се засяга член 6. 

 

Изменение  82 

 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В допълнение към условията, 

посочени в параграф 2, Комисията 

може да определи други условия за 

прилагане, и по-специално: 

заличава се 

а) всякакви условия за повторно 

използване 

 

б) формати на данни и 

метаданни, както и технически 

условия за тяхното публикуване и 

разпространение. 

 

 

Изменение  83 

 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Подборът на набори от данни за 

списъка, посочен в параграф 1, се 

основава на оценка на потенциала им да 

генерират социално-икономически 

ползи, броя на потребителите и 

приходите, за чието генериране те могат 

да спомогнат, и потенциала им да бъдат 

комбинирани с други масиви от данни. 

5. Подборът на допълнителни 

категории и на набори от данни с 

висока стойност за списъка, посочен в 

параграф 1, се основава на оценка на 

потенциала им да генерират 

значителни граждански или социално-

икономически ползи, иновациите, броя 

на ползвателите, по-специално 
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малките и средните предприятия, 

приходите, за чието генериране те могат 

да спомогнат, и потенциала им да бъдат 

комбинирани с други масиви от данни. 

 

Изменение  84 

 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 7 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7a. За целите на параграф 7 

Комисията провежда обществени 

консултации с всички заинтересовани 

страни, включително органи от 

публичния сектор, публични 

предприятия, повторни ползватели 

на данни, изследователски 

организации, групи на гражданското 

общество и други представителни 

организации. На всички 

заинтересовани страни се дава 

възможност да отправят 

предложения до Комисията за 

допълнителни категории набори от 

данни с висока стойност или набори 

от конкретни данни. Комисията 

взема предвид тези предложения или 

предоставя на заинтересованата 

страна мотиви, поради които не е 

взела предвид предложението. 

 

Изменение  85 

 

Предложение за директива 

Член 14 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 13, 

се предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящата 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в членове 

5а и 13, се предоставя на Комисията за 

срок от пет години, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящата 
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директива]. Комисията изготвя доклад 

относно делегирането на правомощия не 

по-късно от девет месеца преди 

изтичането на петгодишния срок. 

Делегирането на правомощия се 

продължава мълчаливо за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или Съветът не 

възразят срещу подобно продължаване 

не по-късно от три месеца преди 

изтичането на всеки срок. 

директива]. Комисията изготвя доклад 

относно делегирането на правомощия не 

по-късно от девет месеца преди 

изтичането на петгодишния срок. 

Делегирането на правомощия се 

продължава мълчаливо за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или Съветът не 

възразят срещу подобно продължаване 

не по-късно от три месеца преди 

изтичането на всеки срок. 

 

Изменение  86 

 

Предложение за директива 

Член 14 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 13, може да бъде 

оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегирано 

правомощие. Оттеглянето поражда 

действие в деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна дата, 

посочена в решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в членове 5а и 13, може да 

бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегирано 

правомощие. Оттеглянето поражда 

действие в деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна дата, 

посочена в решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

 

Изменение  87 

 

Предложение за директива 

Член 14 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 13, влиза в сила единствено ако 

нито Европейският парламент, нито 

Съветът са представили възражения в 

срок от два месеца след 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

членове 5а и 13, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът са представили 

възражения в срок от три месеца след 
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нотифицирането на акта на Европейския 

парламент и Съвета или ако преди 

изтичането на този срок и Европейският 

парламент, и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да представят 

възражения. Този срок се удължава с 

два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

нотифицирането на акта на Европейския 

парламент и Съвета или ако преди 

изтичането на този срок и Европейският 

парламент, и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да представят 

възражения. Този срок се удължава с 

три месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

 

Изменение  88 

 

Предложение за директива 

Член 16 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Не по-рано от четири години 

след датата на транспониране на 

настоящата директива, Комисията 

извършва оценка на настоящата 

директива и представя доклад за 

основните констатации на Европейския 

парламент, Съвета и Европейския 

икономически и социален комитет. 

Оценката ще бъде извършена в 

съответствие с насоките на Комисията 

за по-добро регулиране47. Държавите 

членки предоставят на Комисията 

необходимата информация за 

изготвянето на доклада. 

1. До [36 месеца след датата на 

транспониране на настоящата 

директива] и най-късно на всеки пет 

години след това Комисията извършва 

оценка на настоящата директива и 

представя доклад за основните 

констатации на Европейския парламент, 

Съвета и Европейския икономически и 

социален комитет. Оценката се 

извършва в съответствие с насоките на 

Комисията за по-добро регулиране47. 

Държавите членки предоставят на 

Комисията необходимата информация 

за изготвянето на доклада. 

__________________ __________________ 

47 SWD (2017)0350 47 SWD (2017)0350 

 

Изменение  89 

 

Предложение за директива 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Оценката има за предмет по-

специално обхвата и въздействието от 

настоящата директива, включително 

степента на увеличение на повторната 

2. Оценката има за предмет по-

специално обхвата, гражданското и 

социално-икономическото 

въздействие от настоящата директива, 
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употреба на документи от обществения 

сектор, към които се прилага 

настоящата директива, последствията от 

принципите, приложени при 

таксуването, и повторната употреба на 

официални текстове от законодателен и 

административен характер, повторната 

употреба на документите, притежание 

на лица, различни от органи от 

обществения сектор, взаимодействието 

между правилата за защита на данните и 

възможностите за повторна употреба, 

както и по-нататъшните възможности за 

усъвършенстване на безпрепятственото 

функциониране на вътрешния пазар и 

развитието на европейска икономика на 

данните . 

включително степента на увеличение на 

повторната употреба на документи от 

обществения сектор, към които се 

прилага настоящата директива, 

въздействието на наборите от данни 

с висока стойност, значението за 

конкретни заинтересовани страни, 

като например потребители и 

предприятия, по-специално за 

малките и средните предприятия, 

последствията от принципите, 

приложени при таксуването, и 

повторната употреба на официални 

текстове от законодателен и 

административен характер, повторната 

употреба на документите, притежание 

на лица, различни от органи от 

обществения сектор, наличието и 

използването на приложно-програмни 

интерфейси, взаимодействието между 

правилата за защита на данните и 

възможностите за повторна употреба, 

както и по-нататъшните възможности за 

усъвършенстване на безпрепятственото 

функциониране на вътрешния пазар и 

развитието на европейска икономика на 

данните. 

 

Изменение  90 

 

Предложение за директива 

Член 16 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Когато е целесъобразно, 

докладът, посочен в параграф 1, се 

придружава от съответните 

предложения. 

 

Изменение  91 

 

Предложение за директива 

Приложение ІI a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията 

 

Изменение 

Приложение IIa 

Списък на набори от данни с висока стойност 

Категория Примери за набори от данни 

Бюджет и 

разходи 

Планирани и текущи разходи и субсидии, подробна 

документация относно разходите на всички нива на 

управление 

Дружества Фирмени и търговски регистри (списъци на 

регистрираните дружества, данни за собствеността и 

управлението, регистрационни номера, счетоводни 

баланси). 

Наблюдение на 

Земята и 

околна среда 

Космически данни и in situ данни (наблюдение на времето, 

качество на въздуха и водата, консумация на енергия, 

стойности на емисиите). 

Геопространс

твени данни 

Пространствени данни, които са предмет на Директива 

2007/2/ЕО (Директива INSPIRE), включително пощенски 

кодове, национални и местни карти (кадастрални, 

топографски, морски, административни граници, в мащаб 

най-малко 1:20 000 (1 cm ~ 200 m)) 

Национално 

право 

Законодателни, регулаторни и административни мерки; 

Проекти на мерки, включително процедурна информация, 

свързана с тяхното приемане; Мерки, които са били 

изменени, отменени или вече не са в сила; Придружаващи 

документи, като например обяснителни бележки, оценки 

на въздействието, становища на консултативни органи и 

записи от гласувания; Съдебна практика. 

Обществени 

поръчки 

Минали и текущи търгове и възлагания на договори на 

всички нива на администрацията, агрегирани по 

учреждение, във всички държави (например открити, 

закрити, отменени) 

Статистическ

и данни 

Национални, регионални и местни статистически данни, 

съдържащи основни демографски и икономически 

показатели (БВП, възраст, безработица, доход, 

образование) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, 
ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА 

Следният списък е изготвен на доброволни начала в рамките на изключителната 

отговорност на докладчика. В хода на изготвянето на становището преди приемането 

му в комисия следните образувания или лица са предоставили информация на 

докладчика: 

Лице Образувание 

Henning Twickler EDSO for Smart Grids 

Camille Alleguede ENEDIS 

 European Federation of Local Energy Companies (CEDEC) 

Audrey Gourraud Fédération des Entreprises Publiques Locales (epl) 

Robbie Morrison, Tom 

Brown, Ingmar Schlecht, 

Walter Palmetshofen 

Open Knowledge International / Open Knowledge Foundation 

Oliver Kaye PSI Alliance 

Jean-Gabriel Audebert-

Lasrochas 

Trainline.com 

Lucie Petersen Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 

Janine Prantl, Konstantin 

Schöfmann 

Verband öffentlicher Wirtschaft (vöwg) 

Dr. Elisa Schenner Wiener Stadtwerke 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст) 

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)) 

Докладчик по становище: Теодорос Загоракис 

 

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Повторното използване на информацията в публичния сектор може да донесе ползи за 

икономиката, обществото и демокрацията, като позволи на потребителите, различни от 

органите на произход от публичния сектор, да създават нови продукти и услуги, като 

използват официална информация. Това може да стимулира икономическата активност 

и да повиши ефикасността и прозрачността на публичните функции. 

 

Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения 

сектор — основен елемент на Съюза за отваряне на държавните данни за икономически 

цели, като в същото време си поставя и обществени цели – насърчава органите от 

публичния сектор да предоставят наличната си информация, като определят правила, 

които да се прилагат при решения, позволяващи повторната употреба. 

 

Преразглеждането на директивата през юли 2013 г. доведе до следваща стъпка, с която 

повторната употреба стана задължителна за повечето публични органи, като музеите, 

библиотеките (включително университетските библиотеки) и архивите бяха включени в 

обхвата ѝ, с оглед повишаване на прозрачността, основаните на данни иновации и 

лоялната конкуренция. 

 

На 25 април 2018 г. Комисията публикува законодателно предложение за преработване 

на директивата с цел допълнително насърчаване и улесняване на повторното използване. 

С преработването се цели по-специално да се засили позицията на МСП чрез намаляване 

на пазарните пречки за повторно използване на информация от обществения сектор за 

търговски цели, като в същото време публичните предприятия и 

научноизследователските данни се включват в обхвата на директивата. 
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Докладчикът приветства предложението на Комисията. Докладчикът подкрепя по-

специално подхода на Комисията да остави непроменено третирането на органите от 

сектора на културата (библиотеки, архиви и музеи), тъй като директивата в тази област 

продължава да работи задоволително. 

 

Освен това докладчикът взема под внимание намерението на Комисията да определи 

посредством делегиран акт някои бази данни в обществения сектор с висока стойност 

(Списък на набори от данни с висока стойност, член 13) като такива, които в бъдеще 

трябва да бъдат предоставяни безплатно. Докладчикът не възразява срещу 

предложението на Комисията в това отношение. Той обаче подчертава, че е необходимо 

този списък да бъде възможно най-ясен и подробен, за да се гарантира правна сигурност 

за всички засегнати страни. 

 

В този контекст докладчикът предоставя цялостна подкрепа за предложението на 

Комисията и предлага минимален набор от изменения, за да се осигури по-голяма правна 

яснота, както и за допълнително уточняване на някои разпоредби. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, 

изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Общественият сектор в 

държавите членки събира, произвежда, 

възпроизвежда и разпространява 

широка гама информация в много 

области като например социалната, 

икономическата, географската, 

метеорологическата, туризъм, 

търговия, патентното дело и 

образованието. Документите от 

изпълнително, законодателно или 

съдебно естество, предоставени от 

органите от обществения сектор, 

представляват огромен, разнообразен и 

ценен фонд от ресурси, който може да 

бъде от полза за икономиката на 

знанието. 

(6) Общественият сектор в 

държавите членки събира, произвежда, 

възпроизвежда и разпространява 

широка гама информация в много 

области като например социалната, 

икономическата, културната, 

географската, метеорологическата, 

туризма, търговията, патентното дело 

и образованието. Документите от 

изпълнително, законодателно или 

съдебно естество, предоставени от 

органите от обществения сектор, 

представляват огромен, разнообразен и 

ценен фонд от ресурси, който може да 

бъде от полза за икономиката на 

знанието. 

 



 

RR\1171578BG.docx 125/186 PE623.664v02-00 

 BG 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) В директивата се определя 

задължение за държавите членки да 

позволят повторната употреба на всички 

общодостъпни документи, освен ако 

достъпът е ограничен или изключен 

съгласно националните правила за 

достъп до документи и при спазване 

на другите изключения, предвидени в 

настоящата директива. Директивата 

доизгражда съществуващите режими 

за достъп в държавите-членки и не 

променя националните правила за 

достъп до документация. Директивата 

не се прилага в случаите, в които 

граждани или предприятия в 

съответствие със съответния режим за 

достъп, имат правото да получат даден 

документ, само ако могат да докажат 

конкретен интерес. На равнището на 

Съюза членове 41 (Право на добра 

администрация) и 42 от Хартата на 

основните права в Европейския съюз 

признават правото на всеки гражданин 

на Съюза, както и на всяко физическо и 

юридическо лице, пребиваващо в 

държава-членка или разполагащо с 

регистрирано седалище в държава-

членка, да има достъп до документите 

на Европейския парламент, на Съвета и 

на Комисията. Органите от обществения 

сектор следва да се насърчават да 

предоставят за многократно използване 

всякакви притежавани от тях 

документи. Институциите от 

обществения сектор следва да развиват 

и насърчават многократното използване 

на документите, включително 

официалните текстове със 

законодателен и административен 

характер в онези случаи, при които 

(19) В директивата се определя 

задължение за държавите членки да 

позволят повторната употреба на всички 

общодостъпни документи, без да се 

засягат изключенията, предвидени в 

настоящата директива. Директивата 

доизгражда намиращите се 

понастоящем в сила режими за достъп 

в държавите членки. В това 

отношение тя не променя 

националните правила за достъп до 

документация, нито установява 

конкретни права на достъп или 

задължения за публикуване на 

информация – нещо, което следва да 

остане решение по преценка на 

държавите членки. Директивата не се 

прилага в случаите, в които граждани 

или предприятия в съответствие със 

съответния режим за достъп, имат 

правото да получат даден документ, 

само ако могат да докажат конкретен 

интерес. На равнището на Съюза 

членове 41 (Право на добра 

администрация) и 42 от Хартата на 

основните права в Европейския съюз 

признават правото на всеки гражданин 

на Съюза, както и на всяко физическо и 

юридическо лице, пребиваващо в 

държава-членка или разполагащо с 

регистрирано седалище в държава-

членка, да има достъп до документите 

на Европейския парламент, на Съвета и 

на Комисията. Органите от обществения 

сектор следва да се насърчават да 

предоставят за многократно използване 

всякакви притежавани от тях 

документи. Институциите от 

обществения сектор следва да развиват 

и насърчават многократното използване 
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институцията от обществения сектор 

има правото да разрешава тяхното 

повторно използване. 

на документите, включително 

официалните текстове със 

законодателен и административен 

характер в онези случаи, при които 

институцията от обществения сектор 

има правото да разрешава тяхното 

повторно използване. 

Обосновка 

Директивата следва да урежда единствено правилата по отношение на повторната 

употреба на официални документи, тъй като държавите членки имат изключителни 

правомощия по отношение на достъпа до документи. Това изменение е наложително 

по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и поради това, че е неразделно 

свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 31 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) Следва да се счита, че даден 

документ е в машинночетим формат, 

ако е под формата на файл, който е 

структуриран така, че да позволява 

лесното му идентифициране, 

разпознаване и извличане на 

специфични данни чрез програмни 

приложения. Данните, кодирани във 

файлове, които са структурирани в 

машинночетим формат, се смятат за 

машинночетими данни. 

Машинночетимите формати могат да 

бъдат отворени или да бъдат защитени 

от право на собственост; те могат да 

бъдат официални стандарти или не. 

Документи, кодирани във файлов 

формат, който ограничава 

автоматичната обработка поради факта, 

че данните не могат въобще или не 

могат лесно да бъдат извлечени от тези 

документи, не следва да се считат за 

такива в машинночетим формат. 

Държавите членки, по целесъобразност 

(31) Следва да се счита, че даден 

документ е в машинночетим формат, 

ако е под формата на файл, който е 

структуриран така, че да позволява 

лесното му идентифициране, 

разпознаване и по технологически 

неутрален начин – извличане на 

специфични данни чрез програмни 

приложения. Данните, кодирани във 

файлове, които са структурирани в 

машинночетим формат, се смятат за 

машинночетими данни. 

Машинночетимите формати могат да 

бъдат отворени или да бъдат защитени 

от право на собственост; те могат да 

бъдат официални стандарти или не. 

Документи, кодирани във файлов 

формат, който ограничава 

автоматичната обработка поради факта, 

че данните не могат въобще или не 

могат лесно да бъдат извлечени от тези 

документи, не следва да се считат за 

такива в машинночетим формат. 
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и съобразно възможностите, следва да 

насърчават използването на отворени, 

машинночетими формати. 

Държавите членки, по целесъобразност 

и съобразно възможностите, следва да 

насърчават използването на отворени, 

машинночетими формати. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 32 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) Таксите за повторна употреба на 

документи представляват сериозно 

препятствие пред навлизането на пазара 

на новосъздадени предприятия и МСП. 

Поради това документите следва да 

бъдат предоставяни за повторна 

употреба, без да се налагат такси и, ако 

таксите са необходими, те по принцип 

следва да бъдат ограничени до 

пределните разходи. В изключителни 

случаи следва да се вземе предвид 

нуждата да не се пречи на нормалното 

функциониране на органите от 

обществения сектор, които трябва да 

генерират приходи за покриване на 

значителна част от своите разходи, 

свързани с изпълнението на 

обществените им задачи. Ролята на 

публичните предприятия в конкурентна 

икономическа среда също следва да се 

има предвид. В такива случаи органите 

от обществения сектор и публичните 

предприятия поради това следва да 

могат да налагат такси над пределните 

разходи. Такива такси следва да се 

определят в съответствие с обективни, 

прозрачни и подлежащи на проверка 

критерии, а общите приходи от 

предоставянето и разрешаването на 

повторна употреба на документи не 

следва да надвишават разходите за 

събиране, изготвяне, възпроизводство и 

разпространение, наред с получаването 

на разумна възвръщаемост от 

(32) Таксите за повторна употреба на 

документи представляват сериозно 

препятствие пред навлизането на пазара 

на новосъздадени предприятия и МСП, 

по-специално в секторите на 

културата и творчеството. Поради 

това документите следва да бъдат 

предоставяни за повторна употреба, без 

да се налагат такси и, ако таксите 

са необходими, те по принцип следва да 

бъдат ограничени до пределните 

разходи. Пределните разходи се 

състоят от допълнителните разходи 

за цифровизацията, съхранението и 

управлението на документите, както 

и разходите за съхранение на 

дигитална маса, допълнителните 

усилия за даване на възможност за 

машинно четене на данните и 

допълнителната тежест, 

произтичаща от 

инфраструктурните мерки. В 

изключителни случаи следва да се вземе 

предвид нуждата да не се пречи на 

нормалното функциониране на органите 

от обществения сектор, които трябва да 

генерират приходи за покриване на 

значителна част от своите разходи, 

свързани с изпълнението на 

обществените им задачи. Ролята на 

публичните предприятия в конкурентна 

икономическа среда също следва да се 

има предвид. В такива случаи органите 

от обществения сектор и публичните 
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инвестицията. Когато е приложимо, 

разходите за анонимизиране на личните 

данни или на търговската информация с 

чувствителен характер също се 

включват в допустимите разходи. 

Изискването за генериране на приходи с 

цел покриване на значителна част от 

разходите на органите от обществения 

сектор, свързани с изпълнението на 

обществените им задачи, или обхватът 

на услугите от общ интерес, поверени 

на публични предприятия, не е 

необходимо да бъде правно изискване, а 

може да произтича например от 

административни практики на 

държавите членки. Това изискване 

следва да се преглежда редовно от 

държавите членки. 

предприятия поради това следва да 

могат да налагат такси над пределните 

разходи. Такива такси следва да се 

определят в съответствие с обективни, 

прозрачни и подлежащи на проверка 

критерии, а общите приходи от 

предоставянето и разрешаването на 

повторна употреба на документи не 

следва да надвишават разходите за 

събиране, изготвяне, възпроизводство и 

разпространение, наред с получаването 

на разумна възвръщаемост от 

инвестицията. Когато е приложимо, 

разходите за анонимизиране на личните 

данни или на търговската информация с 

чувствителен характер също се 

включват в допустимите разходи. 

Изискването за генериране на приходи с 

цел покриване на значителна част от 

разходите на органите от обществения 

сектор, свързани с изпълнението на 

обществените им задачи, или обхватът 

на услугите от общ интерес, поверени 

на публични предприятия, не е 

необходимо да бъде правно изискване, а 

може да произтича например от 

административни практики на 

държавите членки. Това изискване 

следва да се преглежда редовно от 

държавите членки. 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 52 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(52) Инструментите, които помагат на 

потенциалните потребители да намират 

документи за повторно използване 

(52) Инструментите, които помагат на 

потенциалните потребители да намират 

документи за повторно използване 
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наред с условията за повторно 

използване могат в значителна степен да 

улеснят презграничното използване на 

документи от обществения сектор. 

Следователно, държавите-членки следва 

да гарантират наличието на практически 

разпоредби, които да подпомагат 

потребителите при търсенето на 

документи за повторно използване. 

Примери за такива практически 

разпоредби могат да бъдат списъци, на 

разположение свободно онлайн, с 

наличните за повторно използване 

основни документи (документи, които 

се използват повторно с повишен 

интерес или които имат потенциал за 

повишена повторна употреба), както и 

портални интернет страници, които са 

свързани с децентрализирани списъци с 

материали. 

наред с условията за повторно 

използване могат в значителна степен да 

улеснят презграничното използване на 

документи от обществения сектор. 

Следователно, държавите-членки следва 

да гарантират наличието на практически 

разпоредби, които да подпомагат 

потребителите при търсенето на 

документи за повторно използване. 

Примери за такива практически 

разпоредби могат да бъдат списъци, на 

разположение свободно онлайн, с 

наличните за повторно използване 

основни документи (документи, които 

се използват повторно с повишен 

интерес или които имат потенциал за 

повишена повторна употреба), както и 

портални интернет страници, които са 

свързани с децентрализирани списъци с 

материали. Мерките за улесняване на 

удостоверяването на 

автентичността на публични 

документи също така предлагат 

важни гаранции за потребителите. 

Обосновка 

С риск от „хакване“ или подправяне в ерата на цифровите технологии, за 

обществения сектор е важно да бъде с удостоверена автентичност, за да се ползва с 

доверие. Инструментите са лесно достъпни и тяхното ранно изпълнение в рамките 

на процеса изисква до голяма степен относително малко усилия. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 57 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(57) Една от основните цели за 

изграждането на вътрешния пазар е 

създаването на благоприятни условия за 

развитието на услуги, които да се 

предлагат на територията на целия 

Съюз. Библиотеките, музеите и 

архивите притежават значително 

(57) Една от основните цели за 

изграждането на вътрешния пазар е 

създаването на благоприятни условия за 

развитието на услуги, които да се 

предлагат на територията на целия 

Съюз. Библиотеките, музеите и 

архивите притежават значително 
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количество ценни информационни 

ресурси от обществения сектор, особено 

след като проектите за цифровизация 

доведоха до увеличаване на 

количеството на цифровите материали в 

обществената сфера. Тези сбирки на 

културното наследство и свързаните с 

тях метаданни представляват 

потенциална основа за продукти и 

услуги с цифрово съдържание и 

предлагат огромен потенциал за 

иновативна повторна употреба в някои 

сектори, като например образованието и 

туризма. Други видове културни 

институции (като например оркестри, 

опери, балети и театри), включително и 

архивите на тези институции, следва да 

останат извън обхвата поради тяхната 

специфика на „сценични изкуства“ и 

факта, че почти всички техни материали 

са обхванати от правата върху 

интелектуалната собственост на трети 

страни и следователно ще продължат да 

остават извън приложното поле на 

посочената директива. 

количество ценни информационни 

ресурси от обществения сектор. 

Повторното използване на 

документи, държани от такива 

институции, притежава значителен 

социален и икономически потенциал 

за културните и творческите 

индустрии, както и за обществото, 

особено след като проектите за 

цифровизация доведоха до увеличаване 

на количеството на цифровите 

материали в обществената сфера, които 

са обществено достояние и са 

достъпни на платформи като 

Europeana. Тези сбирки на културното 

наследство и свързаните с тях 

метаданни представляват потенциална 

основа за продукти и услуги с цифрово 

съдържание и предлагат огромен 

потенциал за иновативна повторна 

употреба не само в секторите на 

културата и творчеството, но и в 

други сектори, като например 

образованието и туризма. Други видове 

културни институции (като например 

оркестри, опери, балети и театри), 

включително и архивите на тези 

институции, следва да останат извън 

обхвата поради тяхната специфика на 

„сценични изкуства“ и факта, че почти 

всички техни материали са обхванати от 

правата върху интелектуалната 

собственост на трети страни и 

следователно ще продължат да остават 

извън приложното поле на посочената 

директива. 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 
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Съображение 60 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(60) С оглед да се гарантира 

максималното им въздействие и за 

улесняване на повторната употреба, 

наборите от данни с висока значимост 

следва да се предоставят за повторна 

употреба с минимални правни 

ограничения и безвъзмездно. Те следва 

също така да се направят достъпни чрез 

приложно-програмни интерфейси, 

когато наборът от данни съдържа 

динамични данни. 

(60) С оглед да се гарантира 

максималното им въздействие и за 

улесняване на повторната употреба, 

наборите от данни с висока значимост 

следва да се предоставят за повторна 

употреба с минимални правни 

ограничения и безвъзмездно. Те следва 

също така да се направят достъпни чрез 

приложно-програмни интерфейси, 

когато наборът от данни съдържа 

динамични данни. По отношение на 

друга информация от обществения 

сектор, те трябва да са придружени 

от инструменти за удостоверяване 

на автентичността, които дават 

увереност на потребителите. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 60 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (60a) Предвид големия риск 

технологичните формати за 

съхранение и предоставяне на достъп 

до информация от обществения 

сектор да остареят, публичните 

органи, по-специално в случай на 

набор от данни с висока значимост, 

следва да прилагат ефективни 

политики на дългосрочно съхранение, 

за да се гарантират възможностите 

за използване в бъдеще. 

Обосновка 

За да се гарантира дългосрочен достъп, от съществено значение са смислените 

политики на съхранение, с които да се подкрепят бъдещите научни изследвания, 

анализ и прозрачност. 
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Изменение  9 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) съществуващите документи, 

притежавани от органите от 

обществения сектор в държавите-

членки.; 

a) публично достъпните 

документи, притежавани от органите от 

обществения сектор в държавите 

членки; 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) съществуващите документи, 

притежавани от публичните 

предприятия, развиващи дейност в 

областите, определени в Директива 

№ 2014/25/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета42 и от 

публичните предприятия, които 

извършват дейност като оператори на 

обществени услуги съгласно член 2 от 

Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета43, 

публичните предприятия, които 

извършват дейност като въздушни 

превозвачи, изпълняващи задължения за 

предоставяне на обществени услуги в 

съответствие с член 16 от Регламент 

(ЕО) № 1008/2008 на Европейския 

парламент и на Съвета44, и публичните 

предприятия, развиващи дейност като 

корабособственици от Общността, 

изпълняващи задължения за 

предоставяне на обществени услуги в 

б) публично достъпните 

документи, притежавани от публичните 

предприятия, развиващи дейност в 

областите, определени в Директива 

№ 2014/25/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета42 и от 

публичните предприятия, които 

извършват дейност като оператори на 

обществени услуги съгласно член 2 от 

Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета43, 

публичните предприятия, които 

извършват дейност като въздушни 

превозвачи, изпълняващи задължения за 

предоставяне на обществени услуги в 

съответствие с член 16 от Регламент 

(ЕО) № 1008/2008 на Европейския 

парламент и на Съвета44, и публичните 

предприятия, развиващи дейност като 

корабособственици от Общността, 

изпълняващи задължения за 

предоставяне на обществени услуги в 
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съответствие с член 4 от Регламент 

(ЕИО) № 3577/9245. 

съответствие с член 4 от Регламент 

(ЕИО) № 3577/9245. 

__________________ __________________ 

42 Директива 2014/25/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. относно 

възлагането на поръчки от възложители, 

извършващи дейност в секторите на 

водоснабдяването, енергетиката, 

транспорта и пощенските услуги и за 

отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 

94, 28.3.2014 г., стp. 243). 

42 Директива 2014/25/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. относно 

възлагането на поръчки от възложители, 

извършващи дейност в секторите на 

водоснабдяването, енергетиката, 

транспорта и пощенските услуги и за 

отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 

94, 28.3.2014 г., стp. 243). 

43 Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

23 октомври 2007 г. относно 

обществените услуги за пътнически 

превоз с железопътен и автомобилен 

транспорт и за отмяна на Регламенти 

(ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на 

Съвета. 

43 Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

23 октомври 2007 г. относно 

обществените услуги за пътнически 

превоз с железопътен и автомобилен 

транспорт и за отмяна на Регламенти 

(ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на 

Съвета. 

44 Регламент (ЕО) № 1008/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

24 септември 2008 г. относно общите 

правила за извършване на 

въздухоплавателни услуги в Общността 

(преработен) (Текст от значение за 

ЕИП) (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3—

20). 

44 Регламент (ЕО) № 1008/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

24 септември 2008 г. относно общите 

правила за извършване на 

въздухоплавателни услуги в Общността 

(преработен) (Текст от значение за 

ЕИП) (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3—

20). 

45 Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета 

от 7 декември 1992 г. относно 

прилагането на принципа на свободно 

предоставяне на услуги в областта на 

морския превоз в рамките на държавите 

членки (морски каботаж) (ОВ L 364, 

12.12.1992 г., стр. 7—10). 

45 Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета 

от 7 декември 1992 г. относно 

прилагането на принципа на свободно 

предоставяне на услуги в областта на 

морския превоз в рамките на държавите 

членки (морски каботаж) (ОВ L 364, 

12.12.1992 г., стр. 7—10). 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) документи, притежавани от б) документи, притежавани от 
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публични предприятия, създадени извън 

обхвата на предоставянето на услуги от 

общ интерес, определени от закона или 

от други задължителни правила в 

държавата членка; 

публични предприятия, създадени извън 

обхвата на предоставянето на услуги от 

общ интерес, определени от закона или 

от други задължителни правила в 

държавата членка, или при липса на 

такива правила – в съответствие с 

намиращата се понастоящем в сила 

стандартна административна 

практика в съответната държава 

членка; 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Настоящата директива не 

засяга равнището на защита, 

предоставяно на физическите лица 

що се отнася до обработката на 

лични данни съгласно 

законодателството на ЕС и 

националното законодателство, 

нито, по-конкретно, засяга 

задълженията и правата, установени 

в Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент относно защитата на 

данните (ОРЗД)). 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засяга глава V, органите 

от обществения сектор и публичните 

предприятия предоставят своите 

документи в съществуващите формати 

или езици и по възможност и 

целесъобразност – в отворен, 

машинночетим формат заедно със 

1. Без да се засяга глава V, органите 

от обществения сектор и публичните 

предприятия предоставят своите 

документи – съвместими, лесни за 

намиране, годни за повторна употреба 

чрез електронни средства, в 

съществуващите формати или езици и 
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съответните метаданни. Както 

форматът, така и метаданните, 

съответстват, когато е възможно, на 

официални отворени стандарти. 

по възможност и целесъобразност – в 

отворен, машинночетим формат заедно 

със съответните метаданни. Както 

форматът, така и метаданните, 

съответстват, когато е възможно, на 

официални отворени стандарти. 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 2 – буква a а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aа) документи, за които се изисква 

от съответния орган от 

обществения сектор съгласно 

националното законодателство или, 

при липса на такъв, съгласно общата 

административна практика в 

съответната държава членка, да 

генерират достатъчно приходи за 

покриване на значителна част от 

разходите – поне 60% –, свързани с 

тяхното събиране, производство, 

възпроизвеждане и разпространение; 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Повторната употреба на 

наборите от данни с висока стойност, 

чийто списък се определя в 

съответствие с член 13, и 

научноизследователските данни, 

посочени в буква в) от член 1, 

параграф 1, се извършва безплатно за 

потребителя. 

5. Повторната употреба на 

наборите от данни с висока стойност, 

чийто списък се определя в 

съответствие с член 13, и 

научноизследователските данни, 

посочени в буква в) от член 1, 

параграф 1, се извършва безплатно или 

на по-ниска цена за потребителя. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки създават 

практически механизми, които да 

улеснят търсенето на документи, които 

са на разположение за повторна 

употреба, като например списъци с 

основни документи и съответните 

метаданни, достъпни при възможност и 

по целесъобразност онлайн и в 

машинночетим формат, както и 

портални уебсайтове, които съдържат 

връзки към списъците с материали. При 

възможност държавите членки 

улесняват многоезичното търсене на 

документи. 

Държавите членки създават 

практически механизми, които да 

улеснят търсенето на документи, които 

са на разположение за повторна 

употреба, като например списъци с 

основни документи и съответните 

метаданни, достъпни при възможност и 

по целесъобразност онлайн и в 

машинночетим формат, както и 

портални уебсайтове, които съдържат 

връзки към списъците с материали и 

инструменти за удостоверяване на 

автентичността. При възможност 

държавите членки улесняват 

многоезичното търсене на документи. 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 12 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 12a 

 Съхранение на информацията в 

обществения сектор 

 Държавите членки гарантират 

изпълнението на смислените 

политики на съхранение за 

информацията в обществения сектор 

във формат, който предлага 

възможно най-добрите гаранции за 

дългосрочен достъп. 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед на постигане на целите 

на настоящата директива, Комисията 

приема списък с набори от данни с 

висока стойност сред документите, за 

които се прилага настоящата директива, 

заедно с реда и условията на тяхното 

публикуване и повторна употреба. 

1. Държавите членки 

гарантират, че наборите от данни с 

висока стойност, изброени в 

приложение Iа, са достъпни 

безплатно, машинночетими и 

достъпни за изтегляне и придружени 

от инструменти за удостоверяване на 

автентичността, предмет на 

ефективни политики на дългосрочно 

съхранение, и, когато е уместно, чрез 

ППИ. Условията за повторна 

употреба следва да са съвместими с 

лицензиите с отворен стандарт. На 

Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 14, за 

допълване на настоящата директива 

чрез разширяване на списъка с 

категориите набори от данни с 

висока стойност в приложение Iа, и 
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по-специално чрез допълнително 

уточняване на наборите от данни с 

висока стойност сред документите, за 

които се прилага настоящата директива, 

заедно с реда и условията на тяхното 

публикуване и повторна употреба. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Наборите от данни се 

предоставят безплатно, в 

машинночетим вид, а достъпът до 

тях се осъществява чрез ППИ. 

Условията за повторна употреба 

следва да са съвместими с лицензиите 

с отворен стандарт. 

заличава се 

Обосновка 

Подкрепяме предложените промени, изложени в становището на комисията по 

вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO), с добавяне с цел отразяване на 

точките по-горе. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Приложение І a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Приложение Ia 

 Списък на набори от данни с висока 

стойност 

 „Национално право, включително 

законодателни, регулаторни и 

административни мерки; проекти на 

мерки, включително процедурна 

информация, свързана с тяхното 

приемане; мерки, които са били 
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изменени, отменени или вече не са в 

сила; придружаващи документи, като 

например обяснителни бележки, 

оценки на въздействието, становища 

на консултативни органи и записи от 

гласувания. 

Обосновка 

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 

и поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения. 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ 
И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ 

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст) 

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)) 

Докладчик по становище: Иняцио Корао 

 

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Докладчикът признава предложението на Комисията за преработване на Директиви 

2013/37/ЕС и 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения 

сектор (ИОС). Целта на предложението е да се актуализират съществуващите директиви, 

за да се улесни повторната употреба на информацията в обществения сектор в целия 

Съюз чрез хармонизиране на основните условия, при които ИОС се предоставя на 

разположение на повторните ползватели. 

  

Предложението разширява материалния обхват и има за цел да осигури съгласуваност с 

правото на Европейския съюз, по-специално със законодателството за защита на 

данните, както и с други политики и инициативи на Съюза относно изкуствения 

интелект или интернет на нещата.  

  

Въпреки това докладчикът счита за необходимо тази вътрешна правна съгласуваност на 

правото на Европейския съюз да бъде отразена правилно, за да се избегне всякаква 

правна несигурност между различните правни инструменти. По-специално 

предложението трябва ясно да отразява взаимодействието между повторната употреба 

на ИОС и спазването на правото на ЕС за защита на данните, което се прилага за всяка 

обработка на лични данни, извършвана в рамките на настоящата директива. Освен това, 

за да се избегнат различията в тълкуването или разбирането на основните понятия, които 
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са необходими за правилното прилагане на настоящото предложение и вече се използват 

от законодателството на ЕС за защита на данните, докладчикът счита за необходимо в 

законодателната част на предложението да бъдат въведени специални разпоредби. Такъв 

е случаят например с определенията за „лични данни“ и „анонимни данни“. И двете 

понятия се позовават на концепциите, използвани в Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия 

регламент относно защитата на данните (ОРЗД)) и имат ясно значение. По-конкретно, 

необходимо е да се даде определение на „анонимни данни“, тъй като в много случаи 

това понятие се разбира като отнасящо се до „данни, въведени под 

псевдоним“. „данните, въведени под псевдоним“ обаче са „лични данни“ и тяхната 

обработка или употреба остава предмет на разпоредбите на ОРЗД във всички случаи.  

  

И накрая, с цел да се отговори и на опасенията на заинтересованите страни, свързани със 

зачитането на защитата на личните данни, особено в сектори като този на 

здравеопазването или други сектори, в които се обработват „чувствителни лични 

данни“, докладчикът счита за необходимо да се предвиди, че при вземането на решения 

относно обхвата и условията за повторното използване на документи, които съдържат 

лични данни, организациите, обхванати от настоящата директива, извършват оценки на 

въздействието върху защитата на данните. Това ще им позволи да оценят рисковете, 

свързани с освобождаването на лични данни в публичното пространство, като се вземат 

предвид условията за повторно използване.  

  

Накратко, предложените изменения увеличават правното качество на текста, като 

осигуряват вътрешна правна съгласуваност между настоящото предложение за повторна 

употреба на информацията в обществения сектор и правилата за защита на личните 

данни. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните 

изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Заглавие 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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Предложение за Предложение за 

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно повторната употреба на 

информацията в обществения сектор 

(преработен текст) 

относно свободно достъпните данни и 

повторната употреба на информацията в 

обществения сектор (преработен текст) 

Обосновка 

Докато свободно достъпните данни не бяха широко познати по времето на 

приемането на Директива 2003/98/EО, днес положението е различно. „Свободно 

достъпни данни“ е понятие, широко използвано от Комисията в комуникираното от 

нея съдържание (например на нейния европейски портал за данни), а също и в 

обяснителния меморандум към настоящата Директива. Понятието е широко 

възприето и с него се описва за по-широката общественост концепцията, на която се 

основава техническия термин „повторна употреба на информацията в обществения 

сектор“. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) След консултация със 

заинтересованите страни и с оглед на 

резултатите от оценката на 

въздействието30, Комисията смята, че е 

необходимо да се предприеме действие 

на равнището на Съюза с цел да се 

работи по въпросите на оставащите и 

новите препятствия пред широката 

повторна употреба на информацията от 

обществения сектор и финансираната с 

обществени средства информация в 

целия Съюз и да се актуализира 

законодателната рамка с оглед на 

напредъка на цифровите технологии, 

например изкуствения интелект и 

интернета на нещата. 

(3) След консултация със 

заинтересованите страни и с оглед на 

резултатите от оценката на 

въздействието30, Комисията смята, че е 

необходимо да се предприеме действие 

на равнището на Съюза с цел да се 

работи по въпросите на оставащите и 

новите препятствия пред широката 

повторна употреба на информацията от 

обществения сектор и финансираната с 

обществени средства информация в 

целия Съюз и да се актуализира 

законодателната рамка с оглед на 

напредъка на цифровите технологии, 

например изкуствения интелект, 

интернета на нещата, 

високопроизводителните изчисления 

в облак и квантовите технологии. 

Отворените бази дни ще спомогнат 

за бързия напредък и за създаването 
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на нова стратегия за внедряване на 

новите технологии, особено на 

изкуствения интелект. 

_________________ _________________ 

30 SWD(2018) 127. 30 SWD(2018) 127. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Значителните изменения, 

въведени в правния текст с цел да се 

използва целият потенциал на 

информацията от обществения сектор в 

полза на европейската икономика и 

общество, са съсредоточени в следните 

области: предоставяне на достъп в 

реално време до динамични данни 

посредством подходящи технически 

средства, повишаване на предлагането 

на висококачествени данни от 

публичния сектор за повторна употреба, 

в това число и от публичните 

предприятия, организациите, 

осъществяващи научноизследователска 

дейност и организациите, финансиращи 

подобна дейност, справяне с появата на 

нови форми на изключителни 

договорености, използването на 

изключения от принципа на налагане на 

такси, свързани с пределните разходи, и 

връзката между настоящата директива и 

някои свързани законови инструменти, в 

това число Директива 96/9/ЕО31 и 

Директива 2007/2/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета32. 

(4) Значителните изменения, 

въведени в правния текст с цел да се 

използва целият потенциал на 

информацията от обществения сектор в 

полза на европейската икономика и 

общество, са съсредоточени в следните 

области: предоставяне на достъп в 

реално време до динамични данни 

посредством подходящи технически 

средства, повишаване на предлагането 

на висококачествени данни от 

публичния сектор за повторна употреба, 

в това число и от публичните 

предприятия, организациите, 

осъществяващи научноизследователска 

дейност и организациите, финансиращи 

подобна дейност, справяне с появата на 

нови форми на изключителни 

договорености, използването на 

изключения от принципа на налагане на 

такси, свързани с пределните разходи, и 

връзката между настоящата директива и 

някои свързани законови инструменти, в 

това число Директива 96/9/ЕО31, 

Директива 2003/4/ЕО31а, Директива 

2007/2/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета32 и Регламент (ЕС) 

2016/67932а. 

_________________ _________________ 

31 Директива 96/9/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 март 

31 Директива 96/9/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 март 
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1996 г. за правна закрила на базите 

данни (ОВ L 77, 27.3.1996 г., стр. 20). 

1996 г. за правна закрила на базите 

данни (ОВ L 77, 27.3.1996 г., стр. 20). 

 31а Директива 2003/4/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 28 януари 2003 г. относно 

обществения достъп до информация 

за околната среда и за отмяна на 

Директива 90/313/ЕИО (ОВ L 041, 

14.2.2003 г., стр. 26). 

32 Директива 2007/2/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 14 март 2007 

г. за създаване на инфраструктура за 

пространствена информация в 

Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 

108, 25.4.2007 г., стр. 1). 

32 Директива 2007/2/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 14 март 2007 

г. за създаване на инфраструктура за 

пространствена информация в 

Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 

108, 25.4.2007 г., стр. 1). 

 32а Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 г. относно 

защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното 

движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 

регламент относно защитата на 

данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 

Обосновка 

Включване на препратка към Общия регламент относно защитата на данните във 

връзка с добавянето на параграф 3, буква а) към член 1. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 4 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4а) Достъпът до информация е 

основно право. Хартата на основните 

права на Европейския съюз 

(„Хартата“) предвижда, че всеки има 

право на свобода на изразяването на 

мнения и това право включва 
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свободата да отстоява своето 

мнение, да получава и да 

разпространява информация и идеи 

без намесата на публичните органи и 

независимо от границите. 

Обосновка 

Основното право на достъп до информация е залегнало в основата на настоящата 

директива и поради това следва да бъде цитирано тук. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 4 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4б) Член 8 от Хартата на 

основните права на Европейския съюз 

гарантира правото на защита на 

личните данни и постановява, че 

тези данни трябва да бъдат 

обработвани добросъвестно, за точно 

определени цели и въз основа на 

съгласието на заинтересованото лице 

или по силата на друго предвидено от 

закона легитимно основание и под 

контрола на независим орган. 

Обосновка 

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, с цел да се 

осигури правна съгласуваност. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Общественият сектор в 

държавите членки събира, произвежда, 

(6) Общественият сектор в 

държавите членки събира, произвежда, 
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възпроизвежда и разпространява 

широка гама информация в много 

области като например социалната, 

икономическата, географската, 

метеорологическата, туризъм, 

търговия, патентното дело и 

образованието. Документите от 

изпълнително, законодателно или 

съдебно естество , предоставени от 

органите от обществения сектор, 

представляват огромен, разнообразен и 

ценен фонд от ресурси, който може да 

бъде от полза за икономиката на 

знанието. 

възпроизвежда и разпространява 

широка гама информация в много 

области като например социалната, 

икономическата, географската, 

метеорологическата, туризма, 

транспорта, търговията, патентното 

дело и образованието. Документите от 

изпълнително, законодателно или 

съдебно естество, предоставени от 

органите от обществения сектор, 

представляват огромен, разнообразен и 

ценен фонд от ресурси, който може да 

бъде от полза за икономиката на 

знанието. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Разрешаването на повторната 

употреба на документи, притежавани от 

орган от обществения сектор, създава 

добавена стойност за повторните 

ползватели, за крайните потребители и 

за обществото като цяло, а в много 

случаи и за самия орган от обществения 

сектор, като насърчава прозрачността и 

отчетността и осигурява обратна връзка 

с повторните ползватели и крайните 

потребители, която позволява на 

съответния орган от обществения сектор 

да подобри качеството на събираната 

информация. 

(11) Разрешаването на достъпа до и 

повторната употреба на документи, 

притежавани от орган от обществения 

сектор, създава добавена стойност за 

повторните ползватели, за крайните 

потребители и за обществото като цяло, 

а в много случаи и за самия орган от 

обществения сектор, като насърчава 

прозрачността и отчетността и 

осигурява обратна връзка с повторните 

ползватели и крайните потребители, 

която позволява на съответния орган от 

обществения сектор да подобри 

качеството на събираната информация. 

Обосновка 

Това изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с други изменения 

относно достъпа до документи, включително с тези към съображения 4, 4а, 27, 32. 

 

Изменение  8 
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Предложение за директива 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Съществуват значителни разлики 

в правилата и практиката в държавите-

членки по отношение на експлоатацията 

на информационните ресурси в 

обществения сектор, които 

представляват бариери пред 

разгръщането на целия икономически 

потенциал на това ключово средство за 

документация. Практиката в 

институциите от публичния сектор при 

експлоатиране на информацията в 

публичния сектор продължава да е 

твърде различна в различните държави 

членки . Този факт следва да се вземе 

предвид. Във връзка с това следва да се 

предприеме минимално хармонизиране 

на националните правила и практика 

при повторното използване на 

документи в обществения сектор в 

случаите, в които разликите между 

различните национални правилници и 

практика или липсата на яснота се 

превръщат в препятствие пред 

безпрепятственото развитие на 

вътрешния пазар и нормалното 

изграждане на информационното 

общество в Общността. 

(12) Съществуват значителни разлики 

в правилата и практиката в държавите 

членки по отношение на експлоатацията 

на информационните ресурси в 

обществения сектор, които 

представляват бариери пред 

разгръщането на целия икономически 

потенциал на това ключово средство за 

документация. Практиката в 

институциите от публичния сектор при 

експлоатиране на информацията в 

публичния сектор продължава да е 

твърде различна в различните държави 

членки. Този факт следва да се вземе 

предвид. Във връзка с това следва да се 

предприеме минимално хармонизиране 

на националните правила и практика 

при достъпа до и повторното 

използване на документи в обществения 

сектор в случаите, в които разликите 

между различните национални 

правилници и практика или липсата на 

яснота се превръщат в препятствие пред 

безпрепятственото развитие на 

вътрешния пазар и нормалното 

изграждане на информационното 

общество в Общността. 

Обосновка 

Макар че повторната употреба на информация налага предоставяне на достъп до 

нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези изменения имат за цел 

въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, свързан с нейната 

повторна употреба. Следователно изменението е наложително по причини, свързани 

с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други допустими 

изменения. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 13 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Политиката за свободен достъп 

до данните, която насърчава широкото 

наличие и повторната употреба на 

информация от обществения сектор за 

частни или търговски цели с минимални 

или никакви правни, технически или 

финансови ограничения и която 

подпомага обмена на информация не 

само за икономическите оператори, но 

също така и за обществеността, може да 

играе важна роля за ускоряване на 

разработката на нови услуги, основани 

на новаторски начини за комбиниране и 

използване на такава информация, за 

стимулиране на икономическия растеж 

и насърчаване на социалната 

ангажираност. 

(13) Държавите членки следва да 

гарантират създаването на данни въз 

основа на принципа „отвореност при 

проектирането и по подразбиране“ по 

отношение на всички документи, 

попадащи в обхвата на настоящата 

директива, като същевременно 

гарантират последователно равнище 

на защита на целите от обществен 

интерес, като обществената 

сигурност, включително в случаите, 

когато става дума за чувствителна 

информация, свързана с критични 

инфраструктури; и като гарантират 

защитата на личните данни, 

включително когато информацията в 

отделен набор от данни може да не 

представлява риск за 

идентифициране или разграничаване 

на физическо лице, но когато е 

съчетана с друга налична 

информация, би могла да доведе до 

подобен риск. Политиката за свободен 

достъп до данните, която осигурява 

откриваемостта, достъпността, 

оперативната съвместимост и 

повторната използваемост 

(„принципи FAIR“), и поощрява 
широкото наличие и повторната 

употреба на информация от 

обществения сектор за частни или 

търговски цели с минимални или 

никакви правни, технически или 

финансови ограничения и която 

подпомага обмена на информация не 

само за икономическите оператори, но 

също така и за обществеността, може да 

играе важна роля за насърчаване на 

разработката на нови услуги, основани 

на новаторски начини за комбиниране и 

използване на такава информация, за 

стимулиране на икономическия растеж 

и насърчаване на социалната 

ангажираност. Следователно 
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оперативната съвместимост, 

отворените стандарти и свободно 

достъпните данни следва да се 

прилагат на равнището на 

администрацията на всяка държава 

членка. Същевременно Комисията 

следва да улесни сътрудничеството 

между държавите членки и да 

подкрепи проектирането, 

изпитването, прилагането и 

внедряването на оперативно 

съвместими електронни интерфейси, 

които ще дадат възможност за по-

ефективни и сигурни публични услуги. 

Обосновка 

Политиките за свободен достъп са изброени в съображение 23 от предложението на 

Комисията. Основното право на достъп до информация е залегнало в основата на 

настоящата директива и налага на държавите членки да се съобразяват чрез 

проактивни действия с този принцип, така че по възможност, когато бъде уважено 

дадено искане за предоставяне на информация, данните да не трябва първо да бъдат 

конвертирани в годен за публикуване формат. В съответствие със съображение (4а). 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Необходима е обща рамка за 

условията, от които да се ръководи 

многократното използване на 

документите в публичния сектор с цел 

гарантиране на справедливи, 

пропорционални и 

недискриминационни условия за 

многократното използване на такава 

информация. Органите от обществения 

сектор събират, произвеждат, 

възпроизвеждат и разпространяват 

документи с цел изпълнение на своите 

обществени задачи. Използването на 

такива документи за други цели 

представлява повторно използване. 

(16) Необходима е обща рамка за 

условията, от които да се ръководи 

достъпът до и повторното 
използване на документите в публичния 

сектор с цел гарантиране на 

справедливи, пропорционални и 

недискриминационни условия за 

повторното използване на такива 

документи. Органите от обществения 

сектор събират, произвеждат, 

възпроизвеждат и разпространяват 

документи с цел изпълнение на своите 

обществени задачи. Използването на 

такива документи за други цели 

представлява повторно използване. 
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Политиката на държавите-членки може 

да надхвърли минималните стандарти, 

установени в настоящата директива, 

като по този начин се създадат 

възможности за по-широка повторна 

употреба. 

Политиката на държавите членки може 

да надхвърли минималните стандарти, 

установени в настоящата директива, 

като по този начин се създадат 

възможности за по-широка повторна 

употреба. 

Обосновка 

Макар че повторната употреба на информация налага предоставяне на достъп до 

нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези изменения имат за цел 

въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, свързан с нейната 

повторна употреба. Следователно изменението е наложително по причини, свързани 

с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други допустими 

изменения. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Настоящата директива следва да 

се прилага по отношение на документи, 

които са достъпни за повторно 

използване в случаите, когато органите 

от обществения сектор предоставят 

лицензии, продават, разпространяват, 

обменят или предоставят информация. 

За да се избегнат припокриващите се 

субсидии, повторното използване 

следва да включва по-нататъшното 

използване на документи в рамките на 

самата организация за дейности, 

попадащи извън обхвата на 

обществените задачи на същите. 

Дейностите, попадащи извън 

обществената задача, обикновено 

включват предоставяне на документи, 

които се произвеждат, и които се 

продават изключително на търговски 

начала и то в условията на конкуренция 

с други документи на пазара. 

(18) Настоящата директива следва да 

се прилага по отношение на документи, 

които са на разположение за повторно 

използване в случаите, когато органите 

от обществения сектор възлагат 

изготвянето или предоставят лицензии 

за използването на, продават, 

разпространяват, обменят или 

предоставят информация. За да се 

избегнат припокриващите се субсидии, 

повторното използване следва да 

включва по-нататъшното използване на 

документи в рамките на самата 

организация за дейности, попадащи 

извън обхвата на обществените задачи 

на същите. Дейностите, попадащи извън 

обществената задача, обикновено 

включват предоставяне на документи, 

които се произвеждат, и които се 

продават изключително на търговски 

начала и то в условията на конкуренция 

с други документи на пазара. 
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Обосновка 

Основното право на достъп до информация изисква прилагането на принципа на 

отвореност при проектирането (съображение 13). Тъй като на по-късен етап 

документите може да бъдат поискани от гражданите, упражняващи основното си 

право, и с цел това да се подпомогне проактивно, документите следва вече да бъдат 

създадени така, че да бъдат „достъпни за повторно използване”, включително на 

етапа, когато изготвянето на информацията се възлага от даден орган. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) В директивата се определя 

задължение за държавите членки да 

позволят повторната употреба на всички 

общодостъпни документи, освен ако 

достъпът е ограничен или изключен 

съгласно националните правила за 

достъп до документи и при спазване на 

другите изключения, предвидени в 

настоящата директива. Директивата 

доизгражда съществуващите режими за 

достъп в държавите-членки и не 

променя националните правила за 

достъп до документация. Директивата 

не се прилага в случаите, в които 

граждани или предприятия в 

съответствие със съответния режим за 

достъп, имат правото да получат даден 

документ, само ако могат да докажат 

конкретен интерес. На равнището на 

Съюза членове 41 (Право на добра 

администрация) и 42 от Хартата на 

основните права в Европейския съюз 

признават правото на всеки гражданин 

на Съюза, както и на всяко физическо и 

юридическо лице, пребиваващо в 

държава-членка или разполагащо с 

регистрирано седалище в държава-

членка, да има достъп до документите 

на Европейския парламент, на Съвета и 

на Комисията. Органите от обществения 

(19) В директивата се определя 

задължение за държавите членки да 

позволят повторната употреба на всички 

общодостъпни документи, освен ако 

достъпът е ограничен или изключен 

съгласно националните правила за 

достъп до документи, включително в 

ситуации, в които достъпът е 

ограничен или изключен с цел да се 

гарантира сигурността на 

мрежовите и информационните 

системи съгласно Директива 

2016/11481а, и при спазване на другите 

изключения, предвидени в настоящата 

директива. Директивата доизгражда 

съществуващите режими за достъп в 

държавите членки и не променя 

националните правила за достъп до 

документация. Директивата не се 

прилага в случаите, в които граждани 

или предприятия в съответствие със 

съответния режим за достъп имат 

правото да получат даден документ или 

част от него, само ако могат да 

докажат конкретен интерес. 

На равнището на Съюза членове 41 

(Право на добра администрация) и 42 от 

Хартата на основните права в 

Европейския съюз признават правото на 

всеки гражданин на Съюза, както и на 
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сектор следва да се насърчават да 

предоставят за многократно използване 

всякакви притежавани от тях 

документи. Институциите от 

обществения сектор следва да развиват 

и насърчават многократното 

използване на документите, 

включително официалните текстове със 

законодателен и административен 

характер в онези случаи, при които 

институцията от обществения сектор 

има правото да разрешава тяхното 

повторно използване. 

всяко физическо и юридическо лице, 

пребиваващо в държава членка или 

разполагащо с регистрирано седалище в 

държава членка, да има достъп до 

документите на Европейския парламент, 

на Съвета и на Комисията. Органите от 

обществения сектор следва да се 

насърчават да предоставят за повторно 

използване всякакви притежавани от тях 

документи. Институциите от 

обществения сектор следва да развиват 

и насърчават повторното използване 

на документите, включително 

официалните текстове със 

законодателен и административен 

характер в онези случаи, при които 

институцията от обществения сектор 

има правото да разрешава тяхното 

повторно използване. 

 _________________ 

 1а Директива (ЕС)2016/1148 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 6 юли 2016 г. относно мерки за 

високо общо ниво на сигурност на 

мрежите и информационните 

системи в Съюза (ОВ L 194, 

19.7.2016 г., стр. 1). 

Обосновка 

Необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на 

предложението. Необходимо за изясняване на връзката и съгласуваността между 

Директивата за ИОС и ОРЗД и за да стане ясно, че изключенията се прилагат за 

документи и части от документи във всички случаи. Неразривно свързано с 

изменението на член 1, параграф 2, буква ж), за да се гарантира вътрешната логика 

на предложението. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Държавите членки често (20) Държавите членки често 
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поверяват предоставянето на услуги от 

общ интерес на субекти извън 

обществения сектор, като обаче 

поддържат висока степен на контрол 

върху подобни субекти. Същевременно 

разпоредбите на Директива 2003/98/ЕО 

се прилага само към документи, 

притежавани от органи от обществения 

сектор, докато публичните предприятия 

са изключени от нейното приложно 

поле. Това води до незадоволителна 

наличност за повторна употреба на 

документи, изготвени при изпълнение 

на услуги от общ интерес в редица 

области, по-специално в сектора на 

комуналните услуги Това също така 

значително намалява потенциала за 

създаване на трансгранични услуги, 

имащи за основа документи, 

притежавани от публичните 

предприятия, които предоставят услуги 

от общ интерес. 

поверяват предоставянето на услуги от 

общ интерес на субекти извън 

обществения сектор, като обаче 

поддържат висока степен на контрол 

върху подобни субекти. Същевременно 

разпоредбите на Директива 2003/98/ЕО 

се прилага само към документи, 

притежавани от органи от обществения 

сектор, докато публичните предприятия 

са изключени от нейното приложно 

поле. Това води до незадоволителна 

наличност за повторна употреба на 

документи, изготвени при изпълнение 

на услуги от общ интерес в редица 

области, по-специално в сектора на 

комуналните услуги Това също така 

значително намалява потенциала за 

създаване на трансгранични услуги, 

имащи за основа документи, 

притежавани от публичните 

предприятия, които предоставят услуги 

от общ интерес. Повторната употреба 

на данни може да играе важна роля за 

ускоряване на разработването на нови 

услуги, основани на новаторски 

начини за комбиниране и използване 

на такава информация, за 

стимулиране на икономическия 

растеж и за насърчаване на 

обществената ангажираност. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Обемът на генерираните 

научноизследователски данни нараства 

експоненциално, като самите данни 

имат потенциал да бъдат повторно 

използвани и извън научната общност. 

За да се посрещат нарастващите 

обществени предизвикателства по 

ефикасен и цялостен начин, 

(23) Обемът на генерираните 

научноизследователски данни нараства 

експоненциално, като самите данни 

имат потенциал да бъдат повторно 

използвани и извън научната общност. 

За да се посрещат нарастващите 

обществени предизвикателства по 

ефикасен и цялостен начин, 
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понастоящем е изключително важно и 

спешно да има достъп до данни от 

различни източници, сектори и 

дисциплини, като те трябва да могат да 

се смесват и използват повторно. 

Научноизследователските данни 

включват статистически данни, 

резултати от опити, измервания, 

теренни наблюдения, резултати от 

проучвания, записи от разговори и 

изображения. Те включват метаданни, 

спецификации и други цифрови обекти. 

Научноизследователските данни са 

различни от научните статии, в които се 

оповестяват и коментират научни 

резултати, получени от 

научноизследователска дейност. В 

продължение на много години, 

свободният достъп и наличието за 

повторна употреба на резултатите от 

научните изследвания, получили 

публично финансиране, бяха предмет на 

специални инициативи на политиката. 

Политиките за свободен достъп имат 

по-специално за цел да предоставят на 

изследователите и на обществеността 

като цяло достъп до 

научноизследователски данни на 

възможно най-ранен етап от процеса на 

разпространение и да позволят тяхното 

използване и повторно използване. 

Свободният достъп спомага за 

повишаването на качеството, намалява 

необходимостта от ненужно дублиране 

на изследванията, ускорява развитието 

на научния прогрес, помага в борбата 

срещу измамите в научната област и 

като цяло може да способства за 

икономическия растеж и иновациите. 

Наред със свободния достъп, 

планирането на управлението на данни 

бързо се превръща в стандартна научна 

практика, която има за цел да гарантира 

лесни за намиране, достъпни, 

съвместими данни и годни за повторна 

употреба данни („принципи FAIR“). 

понастоящем е изключително важно и 

спешно да има достъп до данни от 

различни източници, сектори и 

дисциплини, като те трябва да могат да 

се смесват и използват повторно. 

Научноизследователските данни 

включват статистически данни, 

резултати от опити, измервания, 

теренни наблюдения, резултати от 

проучвания, записи от разговори и 

изображения. Те включват метаданни, 

спецификации и други цифрови обекти. 

Научноизследователските данни са 

различни от научните статии, в които се 

оповестяват и коментират научни 

резултати, получени от 

научноизследователска дейност. В 

продължение на много години, 

свободният достъп и наличието за 

повторна употреба на резултатите от 

научните изследвания, получили 

публично финансиране, бяха предмет на 

специални инициативи на политиката. 

Политиките за свободен достъп имат 

по-специално за цел да предоставят на 

изследователите и на обществеността 

като цяло достъп до 

научноизследователски данни на 

възможно най-ранен етап от процеса на 

разпространение и да позволят тяхното 

използване и повторно използване. 

Свободният достъп спомага за 

повишаването на качеството, намалява 

необходимостта от ненужно дублиране 

на изследванията, ускорява развитието 

на научния прогрес, помага в борбата 

срещу измамите в научната област и 

като цяло може да способства за 

икономическия растеж и иновациите. 

Наред със свободния достъп 

планирането на управлението на данни 

бързо се превръща в стандартна научна 

практика, която има за цел да гарантира 

лесни за намиране, достъпни, 

съвместими данни и годни за повторна 

употреба данни („принципи FAIR“), и 

следва да бъде насърчено 
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допълнително. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Поради обяснените по-горе 

причини е подходящо да се установи 

задължение за държавите членки да 

приемат политика на свободен достъп 

по отношение на резултати от научни 

изследвания, ползвали публично 

финансиране и да гарантират, че тези 

политики се изпълняват от всички 

научноизследователски организации и 

организации за финансиране на 

научните изследвания. Политиките за 

свободен достъп обикновено дават 

възможност за редица изключения от 

даването на свободен достъп до 

резултатите от изследванията. На 17 

юли 2012 г. Комисията прие Препоръка 

относно достъпа до научна информация 

и нейното съхранение, актуализирана на 

25 април 2018 г.34, в която наред с 

другото се описват значими елементи на 

политиките за свободен достъп. В 

допълнение, условията, при които 

определени изследователски резултати 

могат да бъдат използвани повторно, 

следва да бъдат подобрени. Поради тази 

причина някои задължения, 

произтичащи от настоящата директива, 

следва да обхванат и 

научноизследователски данни, получени 

в резултат от научноизследователска 

дейност, субсидирана с публични 

средства или съфинансирана от 

публични и частни субекти. Във връзка 

с това обаче, следва да бъдат надлежно 

взети предвид опасенията във връзка с 

неприкосновеността на личния живот, 

защитата на личните данни, търговската 

(24) Поради обяснените по-горе 

причини е подходящо да се установи 

задължение за държавите членки да 

приемат политика на свободен достъп 

по отношение на резултати от научни 

изследвания, ползвали публично 

финансиране и да гарантират, че тези 

политики се изпълняват от всички 

научноизследователски организации и 

организации за финансиране на 

научните изследвания. Политиките за 

свободен достъп обикновено дават 

възможност за редица изключения от 

даването на свободен достъп до 

резултатите от изследванията. На 17 

юли 2012 г. Комисията прие Препоръка 

относно достъпа до научна информация 

и нейното съхранение, актуализирана на 

25 април 2018 г.34, в която наред с 

другото се описват значими елементи на 

политиките за свободен достъп. В 

допълнение условията, при които 

определени изследователски резултати 

могат да бъдат използвани повторно, 

следва да бъдат подобрени. Поради тази 

причина някои задължения, 

произтичащи от настоящата директива, 

следва да обхванат и 

научноизследователски данни, получени 

в резултат от научноизследователска 

дейност, субсидирана с публични 

средства или съфинансирана от 

публични и частни субекти. Във връзка 

с това обаче, следва да бъдат надлежно 

взети предвид опасенията във връзка с 

неприкосновеността на личния живот, 

поверителността, защитата на 
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тайна, националната сигурност, 

законните търговски интереси и правата 

върху интелектуалната собственост на 

трети страни. За да се избегне 

административната тежест, подобни 

задължения следва да се прилагат само 

по отношение на данни от научни 

изследвания, които вече са направени 

публично достояние от изследователите. 

Други видове документи, притежавани 

от научноизследователски организации 

и организации за финансиране на 

научните изследвания следва да 

продължат да бъдат изключени от 

обхвата на настоящата директива. 

личните данни, търговската тайна, 

националната сигурност, законните 

търговски интереси и правата върху 

интелектуалната собственост на трети 

страни. За да се избегне 

административната тежест, подобни 

задължения следва да се прилагат само 

по отношение на данни от научни 

изследвания, които вече са направени 

публично достояние от изследователите. 

Други видове документи, притежавани 

от научноизследователски организации 

и организации за финансиране на 

научните изследвания следва да 

продължат да бъдат изключени от 

обхвата на настоящата директива. 

_________________ _________________ 

34 C(2018)2375 34 C(2018)2375 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 32 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) Таксите за повторна употреба на 

документи представляват сериозно 

препятствие пред навлизането на пазара 

на новосъздадени предприятия и МСП. 

Поради това документите следва да 

бъдат предоставяни за повторна 

употреба, без да се налагат такси и , ако 

таксите са необходими , те по принцип 

следва да бъдат ограничени до 

пределните разходи. В изключителни 

случаи следва да се вземе предвид 

нуждата да не се пречи на нормалното 

функциониране на органите от 

обществения сектор, които трябва да 

генерират приходи за покриване на 

значителна част от своите разходи, 

свързани с изпълнението на 

обществените им задачи. Ролята на 

публичните предприятия в конкурентна 

(32) Таксите за достъп до и повторна 

употреба на документи представляват 

сериозно препятствие пред навлизането 

на пазара на новосъздадени 

предприятия и МСП. Поради това 

документите следва да бъдат 

предоставяни за достъп до тях и 

повторна употреба, без да се налагат 

такси или, ако таксите 

са необходими, те по принцип следва да 

бъдат ограничени до пределните 

разходи. В изключителни случаи следва 

да се вземе предвид нуждата да не се 

пречи на нормалното функциониране на 

органите от обществения сектор, които 

трябва да генерират приходи за 

покриване на значителна част от своите 

разходи, свързани с изпълнението на 

обществените им задачи. Ролята на 



 

RR\1171578BG.docx 159/186 PE623.664v02-00 

 BG 

икономическа среда също следва да се 

има предвид. В такива случаи органите 

от обществения сектор и публичните 

предприятия поради това следва да 

могат да налагат такси над пределните 

разходи. Такива такси следва да се 

определят в съответствие с обективни, 

прозрачни и подлежащи на проверка 

критерии, а общите приходи от 

предоставянето и разрешаването на 

повторна употреба на документи не 

следва да надвишават разходите за 

събиране, изготвяне, възпроизводство и 

разпространение, наред с получаването 

на разумна възвръщаемост от 

инвестицията. Когато е приложимо, 

разходите за анонимизиране на личните 

данни или на търговската информация с 

чувствителен характер също се 

включват в допустимите разходи. 

Изискването за генериране на приходи с 

цел покриване на значителна част от 

разходите на органите от обществения 

сектор, свързани с изпълнението на 

обществените им задачи, или обхватът 

на услугите от общ интерес, поверени 

на публични предприятия , не е 

необходимо да бъде правно изискване, а 

може да произтича например от 

административни практики на 

държавите членки. Това изискване 

следва да се преглежда редовно от 

държавите членки. 

публичните предприятия в конкурентна 

икономическа среда също следва да се 

има предвид. В такива случаи органите 

от обществения сектор и публичните 

предприятия поради това следва да 

могат да налагат такси над пределните 

разходи. Такива такси следва да се 

определят в съответствие с обективни, 

прозрачни и подлежащи на проверка 

критерии, а общите приходи от 

предоставянето и разрешаването на 

повторна употреба на документи не 

следва да надвишават разходите за 

събиране, изготвяне, възпроизводство и 

разпространение, наред с получаването 

на разумна възвръщаемост от 

инвестицията. Когато е приложимо, 

разходите за анонимизиране на личните 

данни или на търговската информация с 

чувствителен характер също се 

включват в допустимите разходи. 

Изискването за генериране на приходи с 

цел покриване на значителна част от 

разходите на органите от обществения 

сектор, свързани с изпълнението на 

обществените им задачи, или обхватът 

на услугите от общ интерес, поверени 

на публични предприятия, не е 

необходимо да бъде правно изискване, а 

може да произтича например от 

административни практики на 

държавите членки. Това изискване 

следва да се преглежда редовно от 

държавите членки. 

Обосновка 

Макар че повторната употреба на информация налага предоставяне на достъп до 

нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези изменения имат за цел 

въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, свързан с нейната 

повторна употреба. Следователно изменението е наложително по причини, свързани 

с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други допустими 

изменения. 

 

Изменение  17 
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Предложение за директива 

Съображение 36 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) Гарантиране на яснотата и 

обществената достъпност на условията 

за повторно използване на документите 

в обществения сектор е предпоставка за 

развитието на информационния пазар на 

територията на Целия Съюз. Във връзка 

с това следва ясно да се информират 

потенциалните потребители за всички 

условия, свързани с повторното 

използване на документите. Там където 

е уместно, държавите-членки следва да 

насърчават създаването на показалци, на 

наличните документи, достъпни онлайн 

в Интернет, с което да стимулират и 

улеснят заявките за повторно 

използване. Заявителите за повторна 

употреба на документи притежавани от 

субекти, различни от публични 

предприятия, учебни заведения, 

научноизследователски организации и 

организации за финансиране на 

научните изследвания следва да бъдат 

информирани относно достъпните 

средствата за компенсация, свързани с 

решенията или практиките, които се 

отнасят за тях. Това ще бъде от особена 

важност за малките и средни 

предприятия, които е възможно да не са 

запознати с начините за взаимодействие 

с органите от обществения сектор от 

останалите държави-членки и 

съответните средства за компенсиране 

на изискванията ред. 

(36) Гарантиране на яснотата и 

обществената достъпност на условията 

за достъп до и повторно използване на 

документите в обществения сектор е 

предпоставка за развитието на 

информационния пазар на територията 

на Целия Съюз. Във връзка с това 

следва ясно да се информират 

потенциалните потребители за всички 

условия, свързани с достъпа до и 

повторното използване на документите. 

Там където е уместно, държавите 

членки следва да насърчават 

създаването на показалци, на наличните 

документи, достъпни онлайн в 

Интернет, с което да стимулират и 

улеснят заявките за повторно 

използване. Заявителите за достъп до и 

повторна употреба на 

документи, притежавани от субекти, 

различни от публични предприятия, 

учебни заведения, 

научноизследователски организации и 

организации за финансиране на 

научните изследвания, следва да бъдат 

информирани относно достъпните 

средствата за компенсация, свързани с 

решенията или практиките, които се 

отнасят за тях. Това ще бъде от особена 

важност за малките и средни 

предприятия, които е възможно да не са 

запознати с начините за взаимодействие 

с органите от обществения сектор от 

останалите държави членки и 

съответните средства за компенсиране 

на изискванията ред. 

Обосновка 

Макар че повторната употреба на информация налага предоставяне на достъп до 

нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези изменения имат за цел 

въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, свързан с нейната 
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повторна употреба. Следователно изменението е наложително по причини, свързани 

с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други допустими 

изменения. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 37 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) Средствата за правна защита 

следва да включват възможността за 

преразглеждане от безпристрастен орган 

по преразглеждане. Този орган може да 

бъде вече съществуващ национален 

орган, като например националния 

орган по конкуренцията, националния 

орган по достъпа до документи или 

национален съдебен орган. Този орган 

следва да бъде организиран в 

съответствие с конституционните и 

правните системи на държавите членки 

и не следва да пречи на използването на 

средствата за правна защита, с които по 

правило разполагат заявителите за 

повторна употреба на документи. Все 

пак той следва да е различен от 

механизма на държавата членка, с който 

се определят критериите за налагане на 

такси над пределните разходи. 

Средствата за правна защита следва да 

включват възможността за 

преразглеждане на отрицателни 

решения, както и на решения, които 

позволяват повторната употреба, но все 

пак могат да засягат заявителите по друг 

начин, по-специално чрез прилагането 

на правила за налагане на такси. 

Процесът на преразглеждане следва да 

бъде бърз, в съответствие с 

потребностите на бързо променящия се 

пазар. 

(37) Средствата за правна защита 

следва да включват възможността за 

преразглеждане от безпристрастен орган 

по преразглеждане. Този орган може да 

бъде вече съществуващ национален 

орган, като например националния 

орган по конкуренцията, националния 

надзорен орган, създаден съгласно 

Регламент (ЕС) 2016/6791а, 

националния орган по достъпа до 

документи или национален съдебен 

орган. Този орган следва да бъде 

организиран в съответствие с 

конституционните и правните системи 

на държавите членки и не следва да 

пречи на използването на средствата за 

правна защита, с които по правило 

разполагат заявителите за достъп до и 

повторна употреба на документи. Все 

пак той следва да е различен от 

механизма на държавата членка, с който 

се определят критериите за налагане на 

такси над пределните разходи. 

Средствата за правна защита следва да 

включват възможността за 

преразглеждане на отрицателни 

решения, както и на решения, които 

позволяват повторната употреба, но все 

пак могат да засягат заявителите по друг 

начин, по-специално чрез прилагането 

на правила за налагане на такси. 

Процесът на преразглеждане следва да 

бъде бърз, в съответствие с 

потребностите на бързо променящия се 
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пазар. 

 __________________ 

 1a Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 г. относно 

защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното 

движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 

регламент относно защитата на 

данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 

Обосновка 

Макар че повторната употреба на информация налага предоставяне на достъп до 

нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези изменения имат за цел 

въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, свързан с нейната 

повторна употреба. Следователно изменението е наложително по причини, свързани 

с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други допустими 

изменения. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Съображение 39 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(39) В някои случаи повторното 

използване на документите се 

осъществява, без за това да бъде 

предоставяна лицензия. В други случаи 

се издава лицензия, в която се налагат 

условия за повторното използване на 

документи от лицето, на което е 

издадена лицензия, които условия са 

свързани с такива въпроси като 

надеждност, правилно използване на 

документите, гарантиране на 

непромяна съдържанието на 

документите и признаване и позоваване 

на източника. В случай, че органите от 

обществения сектор издават лицензии за 

повторно използване на документи, 

(39) В някои случаи повторното 

използване на документите се 

осъществява, без за това да бъде 

предоставяна лицензия. В други случаи 

се издава лицензия, в която се налагат 

условия за повторното използване на 

документи от лицето, на което е 

издадена лицензия, които условия са 

свързани с такива въпроси като 

надеждност, защита на личните 

данни, правилно използване на 

документите, гарантиране, че 

съдържанието на документите няма да 

бъде променено, и признаване и 

позоваване на източника. В случай, че 

органите от обществения сектор издават 
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условията по лицензията следва да са 

справедливи и прозрачни. Стандартните 

лицензии, които са на разположение 

онлайн в Интернет, също могат да 

играят важна роля в това отношение. 

Следователно държавите-членки следва 

да предвидят наличност на такива 

стандартни лицензии. 

лицензии за повторно използване на 

документи, условията по лицензията 

следва да са справедливи и прозрачни. 

Стандартните лицензии, които са на 

разположение онлайн в Интернет, също 

могат да играят важна роля в това 

отношение. Следователно държавите 

членки следва да предвидят наличност 

на такива стандартни лицензии. 

Обосновка 

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, с цел да се 

осигури правна съгласуваност. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Съображение 47 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(47) Настоящата директива не 

накърнява и следва да се осъществява и 

прилага в пълно съответствие с правото 

на Съюза, свързано със защитата на 

личните данни включително Регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета37 и Директива 

2002/58/ЕО Европейския парламент и на 

Съвета38. Анонимизацията е средство да 

се намери компромис между ползите от 

предоставянето на колкото се може 

повече информация от обществения 

сектор за повторна употреба, от една 

страна, и задълженията, произтичащи от 

законодателството за защита на 

данните, от друга, но тя си има цена. 

Подходящо е тази цена да се разглежда 

като един елемент от разходите, които 

следва да се приемат за пределен разход 

за разпространението, определен в член 

6 от настоящата директива. 

(47) Настоящата директива не 

накърнява и следва да се осъществява и 

прилага в пълно съответствие с правото 

на Съюза, свързано със защитата на 

личните данни включително Регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета и Директива 

2002/58/ЕО Европейския парламент и на 

Съвета38. Анонимизацията е средство да 

се намери компромис между ползите от 

предоставянето на колкото се може 

повече информация от обществения 

сектор за повторна употреба, от една 

страна, и задълженията, произтичащи от 

законодателството за защита на 

данните, от друга, но тя си има цена. 

Подходящо е тази цена да се разглежда 

като един елемент от разходите, които 

следва да се приемат за пределен разход 

за разпространението, определен в член 

6 от настоящата директива. В това 

отношение анонимна информация 

следва да означава всяка информация, 

която не може да бъде свързана пряко 
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или косвено, самостоятелно или в 

комбинация със свързани данни, с 

физическо лице, или лични данни, 

анонимизирани по такъв начин, че 

субектът на данните вече да не може 

да бъде идентифициран. Освен това, 

когато вземат решения относно 

обхвата и условията за повторна 

употреба на документи от 

обществения сектор, съдържащи 

лични данни, организациите, 

обхванати от настоящата 

директива, следва да извършват 

оценки на въздействието върху 

защитата на данните, преди да 

оповестят документа публично. Това 

следва да бъде направено по-специално 

за конкретни сектори, които редовно 

обработват специални категории 

лични данни, като например сектора 

на здравеопазването, или други лични 

данни, посочени в член 9 от 

Регламент (ЕС) 2016/679. С цел да се 

отговори правилно на опасенията, 

свързани с необходимата защита на 

личните данни, тази оценка на 

въздействието върху защитата на 

данните следва да се извършва в 

съответствие с член 35 от 

Регламент (ЕС) 2016/679. 

__________________ __________________ 

37 Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 г. относно 

защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното 

движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 

регламент относно защитата на 

данните) […]. 

 

38 Директива 2002/58/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

12 юли 2002 г. относно обработката на 

лични данни и защита на правото на 

неприкосновеност на личния живот в 

38 Директива 2002/58/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

12 юли 2002 г. относно обработката на 

лични данни и защита на правото на 

неприкосновеност на личния живот в 
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сектора на електронните комуникации 

(Директива за правото на 

неприкосновеност на личния живот и 

електронни комуникации), (OВ L 201, 

31.7.2002 г., стр. 37). 

сектора на електронните комуникации 

(Директива за правото на 

неприкосновеност на личния живот и 

електронни комуникации), (OВ L 201, 

31.7.2002 г., стр. 37). 

Обосновка 

Необходимо, за да се осигури съгласуваност с настоящата законодателна рамка 

относно защитата на данните и да се избегнат други тълкувания на понятия, които 

могат да се отнасят до други техники, като например псевдонимизацията. Освен 

това, в съответствие с препоръките на Европейския надзорен орган по защита на 

данните докладчикът счита, че е необходимо да се осигури извършването на оценка 

на въздействието, за да се гарантира законността и необходимостта от 

оповестяване на лични данни в публичното пространство, особено когато става 

въпрос за определени категории чувствителни данни. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Съображение 52 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(52) Инструментите, които помагат на 

потенциалните потребители да намират 

документи за повторно използване 

наред с условията за повторно 

използване могат в значителна степен да 

улеснят презграничното използване на 

документи от обществения сектор. 

Следователно, държавите-членки следва 

да гарантират наличието на практически 

разпоредби, които да подпомагат 

потребителите при търсенето на 

документи за повторно използване. 

Примери за такива практически 

разпоредби могат да бъдат списъци, на 

разположение свободно онлайн, с 

наличните за повторно използване 

основни документи (документи, които 

се използват повторно с повишен 

интерес или които имат потенциал за 

повишена повторна употреба), както и 

портални интернет страници, които са 

свързани с децентрализирани списъци с 

(52) Инструментите, които помагат на 

потенциалните потребители да намират 

документи за достъп до тях и 

повторно използване наред с условията 

за повторно използване могат в 

значителна степен да улеснят 

презграничното използване на 

документи от обществения сектор. 

Следователно, държавите членки следва 

да гарантират наличието на практически 

разпоредби, които да подпомагат 

потребителите при търсенето на 

документи за повторно използване. 

Примери за такива практически 

разпоредби могат да бъдат списъци, на 

разположение свободно онлайн, с 

наличните за повторно използване 

основни документи (документи, които 

се използват повторно с повишен 

интерес или които имат потенциал за 

повишена повторна употреба), както и 

портални интернет страници, които са 
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материали. свързани с децентрализирани списъци с 

материали. 

Обосновка 

Макар че повторната употреба на информация налага предоставяне на достъп до 

нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези изменения имат за цел 

въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, свързан с нейната 

повторна употреба. Следователно изменението е наложително по причини, свързани 

с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други допустими 

изменения. 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Съображение 62 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(62) Настоящата директива спазва 

основните права и се съобразява с 

принципите, признати по-специално от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз, 

включително правото на личен живот 

(член 7), защитата на личните данни 

(член 8), правото на собственост (член 

17) и интеграцията на лица с 

увреждания (член 26) . Нищо в 

настоящата директива не следва да се 

тълкува или прилага по начин, който не 

е съобразен с Европейската конвенция 

за защита на правата на човека и 

основните свободи. 

(62) Настоящата директива спазва 

основните права и се съобразява с 

принципите, признати по-специално от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз, 

включително правото на личен живот 

(член 7), защитата на личните данни 

(член 8), свободата на изразяване и 

информация (член 11), правото на 

собственост (член 17) и интеграцията на 

лица с увреждания (член 26) . Нищо в 

настоящата директива не следва да се 

тълкува или прилага по начин, който не 

е съобразен с Европейската конвенция 

за защита на правата на човека и 

основните свободи. 

Обосновка 

Промените са в съответствие с новото съображение 4а. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Съображение 62 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (62а) На 10 юли 2018 г. Европейският 

надзорен орган по защита на данните 

представи Становище 5/2018 съгласно 

член 41, параграф 2 от Регламент 

(ЕО) 45/20011а. 

 _________________ 

 1а Регламент (ЕО) № 45/2001 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 18 декември 2000 г. относно 

защитата на лицата по отношение 

на обработката на лични данни от 

институции и органи на Общността 

и за свободното движение на такива 

данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1). 

Обосновка 

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, с цел да се 

осигури правна съгласуваност. Необходимо е правният текст на ЕС трябва да бъде в 

съответствие с правилата на законодателната техника и трябва да се посочи, че 

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) издава становище 

съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001. 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член -1 

 -1. Настоящата директива има за цел 

създаването на регулаторна рамка, 

уреждаща правото на достъп до и 

повторната употреба на 

информацията в обществения 

сектор, за да се определят основните 

условия и практическите разпоредби 

за упражняването му, както и да се 

насърчи използването на свободно 

достъпни данни и да се стимулират 
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иновациите във връзка с продуктите 

и услугите. 

Обосновка 

Макар че повторната употреба на информация налага предоставяне на достъп до 

нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези изменения имат за цел 

въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, свързан с нейната 

повторна употреба. Следователно изменението е наложително по причини, свързани 

с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други допустими 

изменения. 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) документи, достъпът до които е 

изключен или ограничен по силата на 

режимите за достъп на основание 

защитата на личните данни, както и 

части от документи, достъпни по 

силата на тези режими, които 

съдържат лични данни, чиято повторна 

употреба е определена от закона като 

несъвместима със закона за защита 

на физическите лица по отношение 

на обработката на лични данни; 

ж) документи или части от 

документи, достъпът до които е 

изключен или ограничен по силата на 

режимите за достъп на основание 

защитата на личните данни или които 

съдържат лични данни, чиято повторна 

употреба би могла да накърни 

защитата на право на 

неприкосновеност на личния живот, 

по-специално съгласно 

законодателството на Съюза в 

областта на защитата на личните 
данни; 

Обосновка 

Настоящото изменение следва становището на ЕНОЗД. Необходимо е да се осигури 

съгласуваност между настоящата директива и други законодателни актове на 

Съюза. 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – буква к а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ка) документи, достъпът до които 

е ограничен по силата на режимите 

за достъп в държавите членки, 

включително в случаи, при които 

достъпът е ограничен или изключен с 

цел да се гарантира сигурността на 

мрежовите и информационните 

системи съгласно Директива 

2016/1148; 

Обосновка 

Необходими по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на 

предложението, правната съгласуваност с други правни инструменти на ЕС и 

приложимото национално право. 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – буква к б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 кб) документи, притежавани от 

институции, обхванати от 

определението за критични 

инфраструктури, както е определено 

в член 2, буква а) от Директива 

2008/114/ЕО; 

Обосновка 

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, с цел да се 

осигури правна съгласуваност. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 3 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Настоящата директива 

оставя непроменено и по никакъв 

начин не засяга равнището на защита 

на физическите лица по отношение 

на обработката на лични данни 

съгласно законодателството на 

Съюза и националното 

законодателство и по-специално не 

променя никое от задълженията и 

правата, установени в Регламент 

(ЕС) 2016/679 и Директива 

2002/58/ЕО. 

Обосновка 

Необходимо, за да се гарантира неразривната връзка между законодателството в 

областта на повторната употреба на информацията в обществения сектор и 

законодателството на ЕС за защита на данните, както е предвидено понастоящем в 

Директива 2003/98. Това засилва правната съгласуваност. Само съображение не е 

достатъчно. 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5а. „лични данни“ означава лични 

данни съгласно определението в член 

4, параграф 1 от Регламент 

(EС) 2016/679; 

Обосновка 

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, с цел да се 

осигури правна съгласуваност. Настоящата Директива относно информацията в 

обществения сектор 2003/98/ЕО съдържа това определение, което следва да се 

запази. 
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Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5б. „анонимна информация“ или 

„анонимизирана информация“ 

означава информация, която не е 

свързана с идентифицирано или 

идентифицируемо физическо лице, 

или лични данни, анонимизирани по 

такъв начин, че субектът на данните 

да не може или вече да не може да 

бъде идентифициран. 

Обосновка 

Необходимо, за да се гарантира правна съгласуваност и да се избегнат други 

тълкувания на понятието за лични данни, различни от посоченото в ОРЗД. 

Настоящата Директива относно информацията в обществения сектор 2003/98/ЕО 

съдържа това определение, което следва да се запази. 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ако са изпълнени условията на 

параграф 2, държавите членки 

гарантират, че документите, за които се 

прилага настоящата директива в 

съответствие с член 1, се предоставят за 

повторна употреба за търговски или 

нетърговски цели съгласно условията, 

посочени в глави III и IV. 

1. Ако са изпълнени условията на 

параграф 2, държавите членки 

гарантират, че до документите, за които 

се прилага настоящата директива в 

съответствие с член 1, се осигурява 

достъп и те се предоставят за повторна 

употреба за търговски или нетърговски 

цели съгласно условията, посочени в 

глави III и IV. 

Обосновка 

Макар че повторната употреба на информация налага предоставяне на достъп до 

нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези изменения имат за цел 

въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, свързан с нейната 
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повторна употреба. Следователно изменението е наложително по причини, свързани 

с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други допустими 

изменения. 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. По отношение на документи, за 

които правата върху интелектуалната 

собственост са притежание на 

библиотеки, включително 

университетски библиотеки, музеи и 

архиви и за документите, притежание на 

публични предприятия , държавите 

членки гарантират, че когато повторната 

употреба на документите е разрешена, 

такива документи са на разположение за 

повторна употреба за търговски и 

нетърговски цели в съответствие с 

условията, посочени в глави III и IV. 

2. По отношение на документи, за 

които правата върху интелектуалната 

собственост са притежание на 

библиотеки, включително 

университетски библиотеки, музеи и 

архиви и за документите, притежание на 

публични предприятия, държавите 

членки гарантират, че когато достъпът 

до и повторната употреба на 

документите са разрешени, такива 

документи са достъпни и са на 

разположение за повторна употреба за 

търговски и нетърговски цели в 

съответствие с условията, посочени в 

глави III и IV. 

Обосновка 

Макар че повторната употреба на информация налага предоставяне на достъп до 

нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези изменения имат за цел 

въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, свързан с нейната 

повторна употреба. Следователно изменението е наложително по причини, свързани 

с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други допустими 

изменения. 

 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Държавите членки 
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гарантират, че документите, които 

попадат в обхвата на настоящата 

директива, се произвеждат и се 

предоставят за повторна употреба 

съгласно принципа на „отвореност 

при проектирането и по 

подразбиране“. 

Обосновка 

Макар че повторната употреба на информация налага предоставяне на достъп до 

нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези изменения имат за цел 

въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, свързан с нейната 

повторна употреба. Следователно изменението е наложително по причини, свързани 

с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други допустими 

изменения. 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Държавите членки 

предвиждат, че когато вземат 

решения относно обхвата и 

условията за повторната употреба на 

документи, организациите, 

обхванати от настоящата 

директива, извършват оценки на 

въздействието върху защитата на 

данните, по-специално за конкретни 

сектори, в които редовно се 

обработват специални категории 

лични данни, като например сектора 

на здравеопазването, или други лични 

данни, посочени в член 9 от 

Регламент (ЕС) 2016/679. Такава 

оценка на въздействието върху 

защитата на данните се извършва в 

съответствие с член 35 от 

Регламент (ЕС) 2016/679. 
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Обосновка 

Изменение, необходимо поради наложителни причини, свързани с вътрешната логика 

на текста. Необходимо, за да се осигури правната съгласуваност на 

законодателството на ЕС и да се гарантира, че когато лични данни се оповестяват 

публично, предварително е направена оценка на въздействието, за да се установи 

законосъобразността и необходимостта от оповестяване на лични данни в 

публичното пространство, като се вземат предвид въздействието и последиците от 

оповестяването по отношение на засегнатите субекти на данни. 

 

Изменение  35 

Предложение за директива 

Глава 2 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ИСКАНЕ ЗА ПОВТОРНО 

ИЗПОЛЗВАНЕ 
ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ И 
ИСКАНЕ ЗА ПОВТОРНО 

ИЗПОЛЗВАНЕ 

Обосновка 

Макар че повторната употреба на информация налага предоставяне на достъп до 

нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези изменения имат за цел 

въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, свързан с нейната 

повторна употреба. Следователно изменението е наложително по причини, свързани 

с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други допустими 

изменения. 

 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 4 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Приложими изисквания по отношение 

на обработка на заявки за повторно 

използване 

Приложими изисквания по отношение 

на обработка на заявки за достъп до 

документи и повторно използване 

Обосновка 

Макар че повторната употреба на информация налага предоставяне на достъп до 
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нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези изменения имат за цел 

въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, свързан с нейната 

повторна употреба. Следователно изменението е наложително по причини, свързани 

с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други допустими 

изменения. 

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органите от обществения сектор, 

там където е уместно и подходящо, 

обработват чрез електронни средства 

исканията за многократно използване и 

предоставят документа за повторно 

използване на заявителя или, ако е 

необходима лицензия, финализират 

предложението за лицензия на заявителя 

в рамките на разумен срок, който да 

съответства на графиците, установени за 

обработката на заявки за достъп до 

документи. 

1. Органите от обществения сектор, 

там където е уместно и подходящо, 

обработват чрез електронни средства 

исканията за достъп до документи или 

за тяхното повторно използване и 

предоставят документа за повторно 

използване на заявителя или, ако е 

необходима лицензия за повторно 

използване, финализират 

предложението за лицензия на заявителя 

в рамките на разумен срок, който да 

съответства на графиците, установени за 

обработката на заявки за достъп до 

документи. 

Обосновка 

Макар че повторната употреба на информация налага предоставяне на достъп до 

нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези изменения имат за цел 

въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, свързан с нейната 

повторна употреба. Следователно изменението е наложително по причини, свързани 

с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други допустими 

изменения. 

 

Изменение  38 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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2. В случаите, в които не са 

установени правила, нито други 

правила, регулиращи навременното 

предоставяне на документи, 

институциите в обществения сектор 

обработват заявката и доставят 

документите за многократно 

използване на заявителя или, ако е 

необходимо разрешение, финализират 

предложението за лицензия на заявителя 

в рамките на срок не по-дълъг от 

двадесет работни дни след получаването 

на заявката. Този срок може да се 

удължи с още двадесет работни дни при 

особено големи или сложни за 

изпълнение на тези искания. В такива 

случаи заявителят е нотифициран в 

рамките на три седмици след 

първоначалната заявка, в което се 

указва, че за обработка на заявката е 

необходимо повече време. 

2. В случаите, в които не са 

установени правила, нито други 

правила, регулиращи навременното 

предоставяне на документи, 

институциите в обществения сектор 

обработват заявката и доставят 

документите за повторно използване на 

заявителя или, ако е необходима 

лицензия за повторна употреба, 

финализират предложението за 

лицензия на заявителя възможно най-

скоро или най-късно в рамките на срок 

не по-дълъг от двадесет работни дни 

след получаването на заявката. Този 

срок може да се удължи с още двадесет 

работни дни при особено големи или 

сложни за изпълнение на тези искания. 

В такива случаи заявителят бива 

нотифициран възможно най-скоро и 

при всички случаи в рамките на три 

седмици след първоначалната заявка за 

това, че за обработка на заявката е 

необходимо повече време, както и за 

основанията за това. 

Обосновка 

Макар че повторната употреба на информация налага предоставяне на достъп до 

нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези изменения имат за цел 

въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, свързан с нейната 

повторна употреба. Следователно изменението е наложително по причини, свързани 

с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други допустими 

изменения. 

 

Изменение  39 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В случай на отрицателно 

решение, органите от обществения 

сектор представят на заявителя 

основанията за отказа, почиващи на 

съответните разпоредби от режима за 

3. В случай на отрицателно 

решение, органите от обществения 

сектор представят на заявителя в 

рамките на 20 работни дни 
основанията за отказа, пълен или 
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достъп в тази държава членка или на 

националните разпоредби, приети в 

съответствие с настоящата директива, и 

по-специално на член 1, параграф 2, 

букви а)—ж) или на член 3. В случаите, 

в които отрицателното решение се 

основава на член 1, параграф 2, буква в), 

органите от обществения сектор 

включват препратка към физическо или 

юридическо лице, което притежава 

правата, в случай че това е известно, 

или, като алтернатива, към издалото 

разрешението лице, от което органът от 

обществения сектор е получил 

съответния материал. Библиотеките, 

включително университетските 

библиотеки, музеите и архивите обаче 

не са задължени да включват такава 

препратка. 

частичен, на достъпа до или на 

повторната употреба на документ в 

исканата форма или искания формат, 

почиващи на съответните разпоредби от 

режима за достъп в тази държава членка 

или на националните разпоредби, 

приети в съответствие с настоящата 

директива, и по-специално на член 1, 

параграф 2, букви а) – ж) или на член 3. 

В случаите, в които отрицателното 

решение се основава на член 1, 

параграф 2, буква в), органите от 

обществения сектор включват 

препратка към физическо или 

юридическо лице, което притежава 

правата, в случай че това е известно, 

или, като алтернатива, към издалото 

разрешението лице, от което органът от 

обществения сектор е получил 

съответния материал. Библиотеките, 

включително университетските 

библиотеки, музеите и архивите обаче 

не са задължени да включват такава 

препратка. 

Обосновка 

Макар че повторната употреба на информация налага предоставяне на достъп до 

нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези изменения имат за цел 

въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, свързан с нейната 

повторна употреба. Следователно изменението е наложително по причини, свързани 

с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други допустими 

изменения. 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Държавата членка изготвя 

публично достъпен списък с 

критериите, въз основа на които 

съответният публичен орган може да 

реши как да бъдат разглеждани 
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исканията. 

Обосновка 

Макар че повторната употреба на информация налага предоставяне на достъп до 

нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези изменения имат за цел 

въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, свързан с нейната 

повторна употреба. Следователно изменението е наложително по причини, свързани 

с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други допустими 

изменения. 

 

Изменение  41 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Всички решения относно 

повторна употреба съдържат позоваване 

на средствата за правна защита, в 

случай че заявителят желае да обжалва 

решението. Средствата за правна защита 

включват възможността за 

преразглеждане от безпристрастен орган 

по преразглеждане с подходящи 

експертни познания, като например 

националния орган по конкуренцията, 

националния орган по достъпа до 

документи или национален съдебен 

орган, чиито решения са задължителни 

за съответния орган от обществения 

сектор. 

4. Всички решения относно 

повторна употреба съдържат позоваване 

на средствата за правна защита, в 

случай че заявителят желае да обжалва 

решението. Средствата за правна защита 

включват възможността за 

преразглеждане от безпристрастен орган 

по преразглеждане с подходящи 

експертни познания, като например 

националния орган по конкуренцията, 

националния надзорен орган, създаден 

съгласно член 51 от Регламент (ЕС) 

2016/679, националния орган по достъпа 

до документи или национален съдебен 

орган, чиито решения са задължителни 

за съответния орган от обществения 

сектор. 

Обосновка 

Необходимо по наложителни причини, за да се гарантира съгласуваност в 

законодателството на ЕС. Органите по защита на данните в ЕС са компетентни 

органи по разглеждане на случаи, свързани със спазването на законодателството в 

областта на защитата на данните. ОРЗД осигурява на органите по защита на 

данните подходящи правомощия за правоприлагане и правна защита в случаи на 

нарушения на правото в областта на защитата на личните данни и да покрива тази 

ситуация. Вж. изменението на съображение 37. 
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Изменение  42 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. За целите на настоящия член 

държавите членки гарантират, че: 

 a) се осигурява подкрепа при 

търсенето на достъп до документи; 

 б) списъците на органите от 

обществения сектор са обществено 

достъпни; и 

 в) практическите договорености са 

определени така, че да гарантират 

ефективното упражняване на 

правото на достъп до документи и 

повторната употреба на информация 

от обществения сектор, например: 

 i. определяне на държавни 

служителите, отговарящи за 

информацията; 

 ii. създаване и поддръжка на 

съоръжения за проучване на исканите 

документи; 

 iii. регистри или списъци с документи, 

притежавани от органите от 

обществения сектор или от 

информационни пунктове, с ясни 

указания къде могат да бъдат 

намерени тези документи. 

 г) органите от обществения сектор 

информират адекватно 

обществеността относно правата, с 

които тя разполага въз основа на 

настоящата директива и като 

резултат от съществуващите 

правила за достъпа до информация, 

установени на национално равнище 

или на равнището на Съюза, и в 

подходяща степен предоставят 

информация, насоки и съвети за тази 
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цел. 

Обосновка 

Макар че повторната употреба на информация налага предоставяне на достъп до 

нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези изменения имат за цел 

въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, свързан с нейната 

повторна употреба. Следователно изменението е наложително по причини, свързани 

с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други допустими 

изменения. 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5а. Органите от обществения 

сектор и публичните предприятия 

гарантират, че достъпът до 

информация от обществения сектор 

и нейното повторно използване са в 

съответствие със 

законодателството на Съюза за 

защита на данните. 

Обосновка 

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, с цел да се 

осигури правна съгласуваност. 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Повторната употреба на 

документи е безвъзмездна или таксите 

са ограничени до пределните разходи, 

извършени за тяхното 

възпроизвеждане, предоставяне и 

1. Достъпът до и повторната 

употреба на документи са безплатни. 
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разпространение , и – когато е 

приложимо – анонимизацията на 

личните данни и мерките, 

предприети за защита на търговски 

поверителната информация . 

Обосновка 

Преструктурирането на този член е в интерес на целите за по-добро 

законотворчество. Макар че повторната употреба на информация налага 

предоставяне на достъп до нея, това изискване липсва в преработения текст. Тези 

изменения имат за цел въвеждане на основни изисквания за достъпа до информация, 

свързан с нейната повторна употреба. Следователно изменението е наложително по 

причини, свързани с вътрешната логика на текста, и е неразделно свързано с други 

допустими изменения. 

 

Изменение  45 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. По изключение пределните 

разходи, направени за тяхното 

възпроизвеждане, предоставяне и 

разпространение и когато е 

приложимо, за анонимизацията на 

личните данни и мерките, 

предприети за защита на търговски 

поверителната информация, може да 

бъдат възстановени от държавите 

членки. 

Обосновка 

Преструктурирането на този член е в интерес на целите за по-добро 

законотворчество 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Като изключение, параграф 1 

не се прилага по отношение на: 

2. Държавите членки може да 

решат да не прилагат параграфи 1 и 

1а по отношение на: 

Обосновка 

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, с цел да се 

осигури правна съгласуваност. 

 

Изменение  47 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В случай на стандартни такси за 

повторна употреба на документи, 

всички приложими условия и 

действителният размер на тези такси, 

включително и базата за изчисляване на 

тези такси, се определят предварително 

и се публикуват, при възможност и по 

целесъобразност посредством 

електронни средства. 

1. В случай на стандартни такси за 

повторна употреба на документи или 

части от документи, всички 

приложими условия и действителният 

размер на тези такси, включително и 

базата за изчисляване на тези такси, се 

определят предварително и се 

публикуват, при възможност и по 

целесъобразност посредством 

електронни средства. 

Обосновка 

Необходими по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на 

предложението и с внесените изменения, в които се посочват документи или части 

от документи. 
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