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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Nebirokratska in cenovno ugodna 
ponovna uporaba informacij javnega 
sektorja je v podporo naslednjim 
pomembnim skupnostim uporabnikov: 
malim in srednjim podjetjem, zlasti s 
področja informacijske in komunikacijske 
tehnologije, novinarjem in 
znanstvenikom. Poleg tega se z 
izboljšanim dostopom do informacij 
javnega sektorja povečata preglednost in 
jasnost dela javnih ustanov za državljane. 

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Direktiva 2003/98/ES ne vključuje
obveznosti odobritve ponovne uporabe
dokumentov. Odločitev, da se ponovna 
uporaba odobri ali ne, je prepuščena 
državam članicam ali zadevnemu organu 
javnega sektorja. Direktiva hkrati temelji 
na nacionalnih pravilih o dostopu do 
dokumentov. Nekatere države članice so 
pravico do ponovne uporabe izrecno 
povezale z navedeno pravico do dostopa,
tako da se lahko ponovno uporabijo vsi 
splošno dostopni dokumenti. V drugih 
državah članicah je povezava med tema 
sklopoma pravil manj jasna in povzroča 

(6) Direktiva 2003/98/ES ne upravičuje
obveznosti, da bi države članice morale 
omogočiti dostop do dokumentov javnega 
sektorja in njihovo ponovno uporabo.
Odločitev, da se ponovna uporaba odobri 
ali ne, je prepuščena državam članicam ali 
zadevnemu organu javnega sektorja. V 
direktivi so zgolj poenoteni pogoji, pod 
katerimi so dokumenti na voljo za 
ponovno uporabo. Direktiva hkrati temelji 
na nacionalnih pravilih o dostopu do 
dokumentov. Nekatere države članice so 
pravico do ponovne uporabe izrecno 
povezale s to pravico do dostopa, medtem 
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pravno negotovost. ko so druge z zakonom ločile pravico do 
ponovne uporabe od nacionalnih 
predpisov o dostopu do informacij in/ali 
predpisov o svobodi obveščanja.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Nacionalne ureditve o dostopu do 
dokumentov javnega sektorja temeljijo na 
preglednosti in prostem dostopu do 
informacij. V nekaterih primerih pa je ta 
pravica omejena, na primer na tiste, ki 
imajo v zvezi s temi dokumenti posebne 
interese, ali kadar dokumenti vsebujejo 
občutljive informacije, na primer v zvezi z 
nacionalno ali javno varnostjo.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6c) Direktiva 2003/98/ES velja za 
dokumente, ki jih morajo zadevni organi 
javnega sektorja zagotavljati v okviru 
svojih javnih nalog, kot je določeno z 
zakonodajo ali drugimi obvezujočimi 
predpisi v zadevni državi članici. Obstajati 
bi morala možnost, da se ta javna naloga 
opredeli na splošno za zadevne organe ali 
za vsak primer posebej.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zato bi morala Direktiva 2003/98/ES 
določati jasno obveznost držav članic, da 
dajo vse splošno dostopne dokumente na 
voljo za ponovno uporabo. Ker to pomeni 
omejitev pravic intelektualne lastnine, ki 
jih imajo avtorji dokumentov, bi moral biti 
obseg take povezave med pravico do 
dostopa in pravico do uporabe omejen na 
tisto, kar je izključno potrebno za dosego 
ciljev uvedbe te pravice. S tem v zvezi bi, 
ob upoštevanju zakonodaje Unije in 
mednarodnih obveznosti držav članic ter 
Unije, zlasti v skladu z Bernsko konvencijo 
za varstvo književnih in umetniških del ter 
Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine (sporazum TRIPS), 
morali biti dokumenti, na katerih imajo 
tretje strani pravice intelektualne lastnine, 
biti izključeni iz področja uporabe 
Direktive 2003/98/ES. Če je bila prvotni 
lastnik dokumenta, ki ga hranijo knjižnice
(vključno z univerzitetnimi knjižnicami), 
muzeji ali arhivi in ki je še vedno zaščiten s 
pravicami intelektualne lastnine, tretja 
stran, bi se moral navedeni dokument za 
namene te direktive šteti za dokument, na 
katerem imajo tretje strani pravice 
intelektualne lastnine.

(7) Zato bi morala Direktiva 2003/98/ES 
urejati, kako države članice omogočajo
ponovno uporabo za vse razpoložljive 
dokumente. Zato bi moral biti obseg take 
povezave med pravico do dostopa in 
pravico do uporabe omejen na tisto, kar je 
izključno potrebno za dosego ciljev uvedbe 
te pravice. S tem v zvezi bi, ob upoštevanju 
zakonodaje Unije in mednarodnih 
obveznosti držav članic ter Unije, zlasti v 
skladu z Bernsko konvencijo za varstvo 
književnih in umetniških del ter 
Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine (sporazum TRIPS), 
morali biti dokumenti, na katerih imajo 
tretje strani pravice intelektualne lastnine, 
biti izključeni iz področja uporabe 
Direktive 2003/98/ES. Če je bila prvotni 
lastnik dokumenta, ki ga hranijo knjižnice
(vključno z univerzitetnimi knjižnicami), 
muzeji ali arhivi in ki je še vedno zaščiten s 
pravicami intelektualne lastnine, tretja 
stran, bi se moral navedeni dokument za 
namene te direktive šteti za dokument, na 
katerem imajo tretje strani pravice 
intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Ker se s ponovno uporabo 
dokumentov, ki so v lasti knjižnic 
(vključno z univerzitetnimi knjižnicami), 
muzejev in arhivov, odpirajo velike 
socialne in ekonomske možnosti za 
kulturne in ustvarjalne gospodarske 
sektorje, bi bilo treba spodbujati postopno 
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digitalizacijo evropskih kulturnih zbirk.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) Številne knjižnice (vključno z 
univerzitetnimi knjižnicami), muzeji, 
arhivi in zasebni partnerji sodelujejo pri 
obdelavi, digitalizaciji in predstavitvi 
kulturnih zbirk, pri čemer organi javnega 
sektorja podeljujejo partnerjem izključne 
pravice dostopa in komercialne uporabe. 
V praksi se je pokazalo, da ta javno-
zasebna partnerstva omogočajo smiselno 
uporabo kulturnih zbirk, hkrati pa 
pospešujejo dostopnost kulturne dediščine 
za javnost. Zato z Direktivo 2003/98/ES ne 
bi smeli izključevati podeljevanja 
izključnih pravic. Poleg tega bi morale 
imeti kulturne ustanove možnost, da ob 
upoštevanju načela preglednosti in 
nediskriminacije same izbirajo partnerje, 
s katerimi želijo sodelovati, vendar ob 
upoštevanju načel preglednosti in 
nediskriminacije.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Organi javnega sektorja bi morali za 
olajšanje ponovne uporabe dokumente dati 
na voljo v strojno berljivih formatih skupaj 
z njihovimi metapodatki, kjer je to 
izvedljivo in ustrezno, v obliki, ki 
zagotavlja interoperabilnost, npr. z njihovo 
obdelavo na način, ki je v skladu z načeli, 
ki urejajo zahteve za združljivost in 
uporabnost prostorskih informacij v skladu 

(11) Organi javnega sektorja bi morali za 
olajšanje ponovne uporabe dokumente dati
na voljo v tehnološko nevtralnih, strojno 
berljivih formatih skupaj z njihovimi 
metapodatki, kjer je to izvedljivo in 
ustrezno, v obliki, ki zagotavlja 
interoperabilnost, npr. z njihovo obdelavo 
na način, ki je v skladu z načeli, ki urejajo 
zahteve za združljivost in uporabnost 
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z Direktivo 2007/2/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 
o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske 
informacije v Evropski skupnosti 
(INSPIRE).

prostorskih informacij v skladu z Direktivo 
2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi 
infrastrukture za prostorske informacije v 
Evropski skupnosti (INSPIRE).

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Dokument je opredeljen kot 
dokument v strojno berljivem formatu, če 
gre za digitalni dokument v datotečni 
obliki, ki programskim aplikacijam 
omogoča enostavno iskanje, 
prepoznavanje in izločanje podatkov iz 
njega. Dokumenti v datotekah, ki to 
obdelavo na kakršen koli način 
onemogočajo ali zahtevajo posebno 
tehnologijo za to obdelavo, niso 
dokumenti v strojno berljivem formatu. 
Države članice zagotovijo uporabo odprtih 
strojno berljivih formatov, če uporaba 
odprtega formata iz tehnoloških ali 
gospodarskih razlogov ne bi bila 
upravičena. Uporabo neodprtega strojno 
berljivega formata bi bilo treba utemeljiti 
in predvideti tehnični opis uporabljenega 
formata.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) „odprt“ pomeni, da specifikacijo 
formata vzdržuje nepridobitna 
organizacija; njegov stalni razvoj temelji 
na odprtem postopku odločanja, ki je na 
voljo vsem zainteresiranim stranem; 
dokument o specifikaciji formata je prosto 
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dostopen; intelektualna lastnina 
standarda je nepreklicno na voljo brez 
plačila licenčnine.

Obrazložitev

Opredelitev na podlagi opredelitve Evropske komisije za namene evropskega okvira za 
medobratovalnost.

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Kadar se ponovna uporaba 
dokumentov zaračunava, mora biti 
zaračunavanje načeloma omejeno na mejne 
stroške, ki nastanejo zaradi reprodukcije 
in razširjanja dokumentov, razen če so ta 
nadomestila izjemoma utemeljena v 
skladu z objektivnimi, preglednimi in 
preverljivimi merili. Zlasti je treba 
upoštevati potrebo, da se ne otežuje 
običajnega delovanja organov javnega 
sektorja, ki znaten delež operativnih 
stroškov, povezanih z izvajanjem njihovih 
javnih nalog, krijejo iz izkoriščanja 
njihovih pravic intelektualne lastnine.
Dejstvo, da so cene stroškovno naravnane 
in da so skladne z ustreznimi omejitvami, 
mora dokazati organ javnega sektorja, ki 
zaračuna ponovno uporabo dokumentov.

(12) Kadar se ponovna uporaba 
dokumentov zaračunava, bi moralo biti 
zaračunavanje načeloma omejeno na mejne 
stroške, ki nastanejo v procesu 
izpolnjevanja zahtevka za ponovno 
uporabo. Zlasti je treba upoštevati potrebo, 
da se ne otežuje običajnega delovanja 
organov javnega sektorja, ki znaten delež 
operativnih stroškov, povezanih z 
izvajanjem njihovih javnih nalog, krijejo iz 
izkoriščanja njihovih pravic intelektualne 
lastnine. Dejstvo, da so cene stroškovno 
naravnane in da so skladne z ustreznimi 
omejitvami, bi moral vedno dokazati organ 
javnega sektorja, ki zaračuna ponovno 
uporabo dokumentov. Te stroške bi bilo 
treba določiti po objektivnih, preglednih 
in preverljivih merilih.

Predlog spremembe 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V zvezi s ponovno uporabo 
dokumenta lahko organi javnega sektorja, 
kjer je to izvedljivo, ponovnemu 
uporabniku postavijo pogoje, kot je 
navedba vira. Kakršna koli dovoljenja za 
ponovno uporabo informacij javnega 

(13) V zvezi s ponovno uporabo 
dokumenta lahko organi javnega sektorja, 
kjer je to izvedljivo, ponovnemu 
uporabniku postavijo pogoje, kot je 
navedba vira. Vsa dovoljenja za ponovno 
uporabo informacij javnega sektorja bi 
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sektorja morajo v vsakem primeru čim 
manj omejevati ponovno uporabo. V zvezi 
s tem imajo lahko pomembno vlogo tudi 
odprta dovoljenja, ki so na voljo prek 
spleta, ki zagotavljajo širše pravice do 
ponovne uporabe brez tehnoloških, 
finančnih ali zemljepisnih omejitev in ki 
temeljijo na odprtih formatih podatkov.
Zato morajo države članice spodbujati 
uporabo odprtih državnih dovoljenj.

morala v vsakem primeru čim manj 
omejevati ponovno uporabo, po možnosti 
pa zahtevati samo navedbo vira. V zvezi s 
tem bi morala imeti pomembno vlogo tudi 
odprta dovoljenja, ki so na voljo prek 
spleta, ki zagotavljajo širše pravice do 
ponovne uporabe brez tehnoloških, 
finančnih ali zemljepisnih omejitev in ki 
temeljijo na odprtih formatih podatkov.
Zato bi morale države članice spodbujati 
uporabo odprtih dovoljenj, ki jih bilo treba 
sčasoma standardizirati po vsej Uniji.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za pravilno izvajanje nekaterih določb 
te direktive, kot so razpoložljiva pravna 
sredstva, skladnost z načeli zaračunavanja 
in obveznosti poročanja, je potreben 
nadzor neodvisnih organov, pristojnih za 
ponovno uporabo informacij javnega 
sektorja. Za zagotovitev skladnosti 
pristopov na ravni Unije je treba spodbujati 
usklajevanje med neodvisnimi organi, 
zlasti z izmenjavo informacij o najboljših 
praksah in politikah ponovne uporabe 
podatkov.

(14) Za pravilno izvajanje nekaterih določb 
te direktive, kot so razpoložljiva pravna 
sredstva, skladnost z načeli zaračunavanja 
in obveznosti poročanja, je potreben 
nadzor neodvisnih organov, pristojnih za 
ponovno uporabo informacij javnega 
sektorja. Prenos nadzornih pooblastil na 
ustrezne nacionalne organe je v 
pristojnosti držav članic. Za zagotovitev 
skladnosti pristopov na ravni Unije bi bilo
treba spodbujati usklajevanje med 
neodvisnimi organi, zlasti z izmenjavo 
informacij o najboljših praksah in politikah 
ponovne uporabe podatkov. V primeru 
sporov v zvezi z izvajanjem so na voljo 
nacionalni sistemi varuhov človekovih 
pravic oziroma evropski varuh človekovih 
pravic.

Obrazložitev

Ustanovitev neodvisnega regulativnega organa bi bila v nasprotju s prizadevanji držav 
članic, da bi se zmanjšala birokracija in konsolidiral proračun, in bi po nepotrebnem globoko 
posegala v organizacijske pristojnosti držav članic.
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Predlog spremembe 14
Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zagotoviti je treba, da države članice
(glej uvodno izjavo 19) Komisiji poročajo 
o obsegu ponovne uporabe informacij 
javnega sektorja, pogojih, pod katerimi so 
na voljo, in delu neodvisnega organa. Za 
zagotovitev skladnosti pristopov na ravni 
Unije je treba spodbujati usklajevanje med 
neodvisnimi organi, zlasti z izmenjavo 
informacij o najboljših praksah in politikah 
ponovne uporabe podatkov.

(17) Zagotoviti je treba, da države članice
(glej uvodno izjavo 19) Komisiji poročajo 
o razpoložljivosti informacij javnega 
sektorja za ponovno uporabo, pogojih, pod 
katerimi so na voljo, in delu neodvisnega 
organa. Za zagotovitev skladnosti 
pristopov na ravni Unije bi bilo treba 
spodbujati usklajevanje med neodvisnimi 
organi, zlasti z izmenjavo informacij o 
najboljših praksah in politikah ponovne 
uporabe podatkov.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Komisija bi morala državam članicam 
pomagati pri doslednem izvajanju 
Direktive z dajanjem smernic, zlasti glede 
zaračunavanja in izračunavanja stroškov, 
priporočenih pogojev za izdajo dovoljenj 
ter formatov, po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi.

(18) Komisija bi morala državam članicam 
pomagati pri doslednem izvajanju 
Direktive s predlogi in smernicami, zlasti 
glede zaračunavanja in izračunavanja 
stroškov, priporočenih pogojev za izdajo 
dovoljenj ter formatov, po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi.

Predlog spremembe 16
Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) V odstavku 2 se točka (c) nadomesti 
z naslednjim:
„(c) dokumente, do katerih ni dostopa 
zaradi režima dostopa v državah članicah, 
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vključno zaradi:
– zaščite državne varnosti, obrambe ali 
javne varnosti;
– statistične ali poslovne tajnosti;
– varstva zasebnosti in osebnih 
podatkov;“

Predlog spremembe 17
Predlog direktive
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/98/ES
Člen 2 – točka 6 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. „strojno berljiv“ pomeni, da so digitalni 
dokumenti zadovoljivo strukturirani, da 
lahko programske aplikacije zanesljivo 
prepoznajo posamezne dejanske navedbe 
in njihovo notranjo strukturo.“

6. „dokument v strojno berljivem formatu“ 
pomeni digitalni dokument v datotečni 
obliki, ki programskim aplikacijam 
omogoča, da preprosto ter na tehnološko 
nevtralen način iščejo, prepoznavajo in 
izločajo podatke, pomembne za ta 
dokument.“

Predlog spremembe 18
Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka 1 (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(- 1) Odstavek 1 se nadomesti z 
naslednjim:
„Organi javnega sektorja zahtevke za 
ponovno uporabo obdelujejo elektronsko. 
Elektronsko, kadar je to možno in 
primerno, obdelajo zahtevke za ponovno 
uporabo, in vlagatelju omogočijo dostop 
do dokumenta za ponovno uporabo ali, če 
se zahteva dovoljenje, za vlagatelja 
končno oblikujejo (finalizirajo) ponudbo 
za dovoljenje v razumnem času, ki je 
skladna s časovnimi okviri, določenimi za 
obdelavo zahtevkov za dostop do 
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dokumentov.“

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka 2
Direktiva 2003/98/ES
Člen 4 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravna sredstva vključujejo možnost 
pregleda s strani neodvisnega organa, ki 
ima posebne regulativne pristojnosti v 
zvezi s ponovno uporabo informacij 
javnega sektorja ter čigar odločitve so 
zavezujoče za zadevni organ javnega 
sektorja.

Pravna sredstva vključujejo sklicevanje na
možnost pregleda s strani neodvisnega 
organa v državah članicah.

Obrazložitev

Ustanovitev neodvisnega regulativnega organa bi bila v nasprotju s prizadevanji držav 
članic, da bi se zmanjšala birokracija in konsolidiral proračun, in bi po nepotrebnem globoko 
posegala v organizacijske pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 1 –odstavek 1 – točka 4 – točka 2 (novo)
2003/98/ES
Člen 4 – nov odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva je v celoti skladna z veljavno 
zakonodajo o varstvu podatkov. Če javni 
podatki, ki so na voljo za ponovno 
uporabo, zadevajo osebne podatke, je 
treba določiti, pod katerimi pogoji in s 
katerimi varovalkami v zvezi z osebnimi 
podatki se ponovna uporaba dovoli – če je 
izvedljivo, z dovoljenjem. Ta ocena mora 
zagotoviti, da je po nacionalni zakonodaji 
ustrezna pravna podlaga za prenos in 
ponovno uporabo podatkov na voljo samo 
za združljive namene in da morajo prosilci 
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in nadaljnji uporabniki upoštevati vse 
druge določbe ustrezne zakonodaje o 
varstvu podatkov. Komisija natančno 
spremlja, ali izvajanje te direktive ni v 
nasprotju z zakonodajo EU o varstvu 
osebnih podatkov.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 5 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V odstavku 1 se izraz „in elektronsko“ 
nadomesti z izrazom „v strojno berljivem 
formatu in skupaj z njihovimi 
metapodatki.“.

1. Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Organi javnega sektorja dajo 
dokumente na voljo v obstoječih formatih 
ali jezikih ter v tehnološko nevtralnem, 
strojno berljivem formatu in z njihovimi 
metapodatki, kadar je to možno in 
primerno. To ne pomeni obveznosti, da bi 
morali dokumente zaradi skladnosti z 
zahtevkom pripraviti, digitalizirati ali 
prilagoditi ali jih spremeniti v tehnološko 
nevtralno strojno berljivo obliko, niti da 
bo morali zagotoviti izvlečke iz 
dokumentov, če bi to pomenilo 
nesorazmerno breme, ki bi presegalo 
enostavno izvedbo.“

Predlog spremembe 22
Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se ponovna uporaba dokumentov 
zaračuna, je skupni znesek, ki ga 

1. Kadar se ponovna uporaba dokumentov 
zaračuna, je skupni znesek, ki ga 
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zaračunajo organi javnega sektorja, omejen 
na mejne stroške, ki nastanejo zaradi 
reprodukcije in razširjanja dokumentov.

zaračunajo organi javnega sektorja, omejen 
na mejne stroške, ki nastanejo zaradi 
reprodukcije, zagotavljanja in razširjanja 
dokumentov.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za:
2. Brez poseganja v odstavka 3 in 4 tega 
člena lahko organi javnega sektorja v 
posebnih primerih, zlasti kadar znaten 
delež operativnih stroškov organov javnega 
sektorja, povezanih z izvajanjem njihovih 
javnih nalog, izvira iz izkoriščanja njihovih 
pravic intelektualne lastnine, za ponovno 
uporabo dokumentov zaračunavajo 
stroške, ki presegajo mejne stroške, in 
sicer v skladu z objektivnimi, preglednimi 
in preverljivimi merili, če je to v javnem 
interesu in je to odobril neodvisni organ iz 
člena 4(4).

a) posebne primere, kadar je treba 
pridobiti dohodek za kritje znatnega 
deleža operativnih stroškov organov 
javnega sektorja, ki so povezani z 
izvajanjem njihovih javnih nalog in 
izvirajo iz izkoriščanja njihovih pravic 
intelektualne lastnine;

3. Ne glede na odstavka 1 in 2 lahko
knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeji in arhivi za ponovno 
uporabo dokumentov, ki jih hranijo, 
zaračunajo stroške, ki presegajo mejne 
stroške.

b) knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeje in arhive.

3. Če se ponovna uporaba dokumentov 
zaračuna, kakor je določeno v odstavku 2, 
se za določitev cen uporabijo objektivna, 
pregledna in preverljiva merila. Skupni 
dohodek od zagotavljanja dokumentov in 
dovoljenj za ponovno uporabo 
dokumentov ne bi smel presegati stroškov 
zbiranja, priprave, reprodukcije ali 
razširjanja in razumne donosnosti 
naložbe. Po možnosti tudi ne presega 
anonimizacije osebnih podatkov ali 
naložb za omogočanje ponovne uporabe 
podatkov z elektronskimi sredstvi. Cene iz 
odstavkov 1 in 2 morajo biti v zadevnem 
ustreznem obračunskem obdobju 
stroškovno naravnane in preračunane v 
skladu z računovodskimi načeli, ki jih 
uporabljajo zadevni organi javnega 
sektorja. 
4. Cene iz odstavka 3 mora pregledati 
neodvisen organ iz člena 4(4), brez 
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poseganja v odstavka 2 in 3 tega člena.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2003/98/ES
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) V členu 7 (Preglednost) se za izraz 
„izračunu cen“ vstavi izraz „nad mejnimi 
stroški ali“.

(7) V členu 7 (Preglednost) se tretji stavek 
nadomesti z naslednjim:

„Zadevni organ javnega sektorja navede 
tudi dejavnike, ki se bodo upoštevali pri 
izračunu cen v skladu s členom 6.“

Predlog spremembe 24
Predlog direktive
Člen 1 – točka 8 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organi javnega sektorja lahko dovolijo 
brezpogojno ponovno uporabo, lahko pa 
pri izdajanju dovoljenj zahtevajo 
izpolnjevanje pogojev, kot je navedba 
virov, če je to ustrezno. Ti pogoji po 
nepotrebnem ne omejujejo možnosti za 
ponovno uporabo in se ne uporabljajo za 
omejevanje konkurence.

Organi javnega sektorja lahko dovolijo 
brezpogojno ponovno uporabo
dokumentov, lahko pa pri izdajanju 
dovoljenj, s katerimi uredijo bistvena 
vprašanja, zahtevajo izpolnjevanje 
pogojev, kot je navedba virov, če je to 
ustrezno. Ti pogoji so javno dostopni po
elektronski poti in ne omejujejo po
nepotrebnem možnosti za ponovno 
uporabo in se ne uporabljajo za omejevanje 
konkurence.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Komisija za namene doslednega 
izvajanja tega člena sprejme smernice za 
priporočeni standard in odprta dovoljenja 
za ponovno uporabo informacij javnega 
sektorja. Te smernice bodo zajemale 
posebno določbo o varovanju podatkov.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2003/98/ES
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo vzpostavitev 
praktičnih ureditev, ki bodo olajšale 
medjezikovno iskanje dokumentov, ki so 
na voljo za ponovno uporabo, kot so 
seznami virov glavnih dokumentov z 
ustreznimi metapodatki, po možnosti na 
voljo prek spleta in v strojno berljivem 
formatu, ter portalov, ki so povezani s 
seznami decentraliziranih virov.“

Države članice vzpostavijo praktične 
ureditve, ki olajšajo iskanje dokumentov, 
ki so na voljo za ponovno uporabo v 
celotni Uniji, kot so seznami virov glavnih 
dokumentov z ustreznimi metapodatki, po 
možnosti na voljo v tehnološko 
nevtralnem strojno berljivem formatu, ter
spletnih portalov, ki so povezani s seznami 
virov.

Obrazložitev

Uvedba medjezikovnih načinov iskanja je primerna in se že danes ponuja na prostovoljni 
osnovi. Glede na finančni položaj javnega sektorja pa bi bila uvedba splošne obveznosti, da 
se tako iskanje vedno omogoči tudi v drugih evropskih jezikih, povezana z nesorazmerno 
visokimi stroški.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Člen 11 odstavek 2 se nadomesti z 
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naslednjim:
„2. Kadar je izključna pravica potrebna za 
zagotovitev storitve v javnem interesu, se 
veljavnost te pravice ne glede na odstavek 
1 redno pregleduje in se v vsakem primeru 
pregleda vsake štiri leta. Za izključne 
ureditve, vzpostavljene po začetku 
veljavnosti te direktive, pa velja načelo 
preglednosti in jih zadevni organi javnega 
sektorja objavijo.“

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 b (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) V člen 11 se vstavi naslednji 
odstavek:
„2a. Ne glede na odstavek 1 trajanje 
komercialne uporabe ne sme presegati 
sedmih let, če se izključna pravica odobri 
pri komercialni uporabi, ki je potrebna za 
digitalizacijo kulturnih virov. V tem 
obdobju izključne pravice ni treba 
preverjati. Izključne ureditve, ki so bile 
sprejete po začetku veljavnosti te direktive, 
morajo biti pregledne in jih je treba 
objaviti.“

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – uvodni del
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V členu 11 (Prepoved izključnih 
ureditev) se na koncu odstavka 3 doda 

(10) V členu 11 (Prepoved izključnih 
ureditev) se odstavek 3 nadomesti z 
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naslednji stavek: naslednjim:

„3. Obstoječe izključne ureditve, ki po 
odstavku 2 ne izpolnjujejo pogojev za 
izjemo, se prenehajo uporabljati po 
poteku pogodbe, v vsakem primeru pa 
najkasneje 31. decembra 2008. Vendar se 
take ureditve, ki so povezane s knjižnicami 
(vključno z univerzitetnimi knjižnicami), 
muzeji in arhivi in ki se ne uvrščajo med 
izjeme po odstavku 2 ali odstavku 2a, 
prenehajo uporabljati po preteku 
pogodbe, v vsakem primeru pa najkasneje 
31. decembra 20XX [6 let po začetku 
veljavnosti Direktive].”

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – uvodni del
Direktiva 2003/98/ES
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V členu 13 (Pregled) se datum
1. julij 2008 nadomesti z datumom [3 leta 
po datumu prenosa Direktive] in doda se 
naslednji odstavek:

(12) V členu 13 (Pregled) se datum 1. julij 
2008 nadomesti z datumom [5 let po 
začetku veljavnosti Direktive] in doda se
naslednji odstavek:

Predlog spremembe 31
Predlog direktive
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/98/ES
Člen 13 – odstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice Komisiji predložijo letno
poročilo o obsegu ponovne uporabe
informacij javnega sektorja, pogojih, pod 
katerimi so na voljo, in delu neodvisnega 
organa iz člena 4(4).

Države članice Komisiji vsaka tri leta
predložijo poročilo o razpoložljivosti
informacij javnega sektorja za ponovno 
uporabo, pogojih, pod katerimi so na voljo, 
in delu neodvisnega organa iz člena 4(4).
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