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Изменение 15
Barbara Weiler

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Небюрократичната и евтина 
повторна употреба на информация 
от сферата на обществения сектор 
се предлага за подпомагане на 
следните важни кръгове ползватели: 
малки и средни предприятия - по-
специално в областта на ИКТ, 
журналисти, учени. Освен това се 
насърчава подобряването на достъпа 
до информацията в обществения 
сектор, прозрачността и яснотата в 
работата на обществените 
организации по отношение на 
гражданите. 

Or. de

Изменение 16
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Директива 2003/98/ЕО не съдържа
задължение да се позволява повторна 
употреба на документите. Решението 
за предоставяне на разрешение за 
повторна употреба зависи от 
заинтересованите държави членки или 
от съответния орган от обществения 
сектор. Същевременно директивата се 
опира на националните правила за 
достъп до документи. Някои държави 
членки изрично са свързали правото на 
повторна употреба с това право на 

(6) Директива 2003/98/ЕО не обосновава 
задължение на държавите членки да 
позволят достъпа до документите от 
обществения сектор и тяхната 
повторна употреба. Решението за 
предоставяне на разрешение за повторна 
употреба зависи от заинтересованите 
държави членки или от съответния 
орган от обществения сектор. 
Директивата уеднаквява единствено 
условията, при които документите се 
предоставят за повторна употреба.
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достъп така, че всички общодостъпни 
документи са и разрешени за 
повторна употреба. В други държави 
членки връзката между двата набора 
от правила е по-малко ясна и това е 
източник на правна несигурност.

Същевременно директивата се опира на 
националните правила за достъп до 
документи. Някои държави членки 
изрично са обвързали правото на 
повторна употреба с това право на 
достъп, докато други държави членки 
са установили чрез закон разделяне
между правото на повторна употреба 
и националните правила относно 
достъпа до информация, съответно 
правилата за свободата на 
информация.

Or. de

Изменение 17
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Националната правна уредба 
относно достъпа до документи на 
обществения сектор се основава на 
прозрачност и свобода на 
информацията. Това право все пак е 
ограничено в някои случаи, например 
само до онези, които имат специален 
интерес към тези документи, или в 
случаите, в които документите 
съдържат поверителна информация, 
която засяга например националната 
или обществената сигурност.

Or. de

Изменение 18
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 6б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Директива 2003/98/ЕО не 
обосновава задължение на държавите 
членки да цифровизират наличния 
аналогов материал или да го направят 
технологично неутрално 
машинночетим. Органите от 
обществения сектор могат сами да 
решават кои данни кога и при какви 
условия да се цифровизират.

Or. de

Изменение 19
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 6в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) Директива 2003/98/ЕО е в сила за 
документи, предоставянето на които 
е дейност, попадаща извън обхвата на 
обществената задача на 
заинтересованите органи от 
обществения сектор съгласно 
определеното от закона или от други 
задължителни правила в 
съответната държава членка. Тази 
обществена задача следва да може да 
се определи за съответните органи 
от обществения сектор общо или за 
всеки отделен случай.

Or. de

Изменение 20
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Поради това в Директива 2003/98/ЕО 
следва да предвиди ясно задължение за 
държавите членки да позволят 
повторната употреба на всички 
общодостъпни документи. Тъй като 
представлява ограничение на правата 
върху интелектуалната собственост 
на авторите на документите,
обхватът на подобно обвързване между 
правото на достъп и правото на 
употреба следва да се ограничи до 
абсолютно необходимото за 
постигането на целта на въвеждането 
му. В това отношение, като се вземат 
предвид законодателството на Съюза и 
международните задължения на 
държавите членки и Съюза, по-
специално съгласно Бернската 
конвенция за защита на литературни и 
художествени произведения и 
Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правото върху 
интелектуална собственост 
(споразумението TRIPS), документите, 
за които правата върху интелектуалната 
собственост са притежание на трети 
страни, следва да се изключат от 
обхвата на Директива 2003/98/ЕО. Ако 
трета страна е била първоначалният 
притежател на документ, съхраняван от 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви, който все още е защитен от 
права върху интелектуалната 
собственост, за целите на директивата 
този документ следва да се разглежда 
като документ, за който правата върху 
интелектуалната собственост са 
притежание на трета страна.

(7) Поради това Директива 2003/98/ЕО 
ограничава правата върху 
интелектуалната собственост на 
авторите на документите. Ето защо
обхватът на подобно обвързване между 
правото на достъп и правото на 
употреба следва да се ограничи до 
абсолютно необходимото за 
постигането на целта на въвеждането 
му. В това отношение, като се вземат 
предвид законодателството на Съюза и 
международните задължения на 
държавите членки и Съюза, по-
специално съгласно Бернската 
конвенция за защита на литературни и 
художествени произведения и 
Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правото върху 
интелектуална собственост 
(споразумението TRIPS), документите, 
за които правата върху интелектуалната 
собственост са притежание на трети 
страни, следва да се изключат от 
обхвата на Директива 2003/98/ЕО. Ако 
трета страна е била първоначалният 
притежател на документ, съхраняван от 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви, който все още е защитен от 
права върху интелектуалната 
собственост, за целите на директивата 
този документ следва да се разглежда 
като документ, за който правата върху 
интелектуалната собственост са 
притежание на трета страна.

Or. de
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Изменение 21
Franz Obermayr

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Обхватът на приложение на 
директивата се разширява, за да обхване 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви. Директивата не се прилага към 
други културни институции, например 
опери, балети или театри, включително 
архивите, които са част от тези 
институции.

(10) Обхватът на приложение на 
директивата се разширява, за да обхване 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви. Директивата не се прилага към 
други културни институции, например 
опери, балети или театри, включително 
архивите, които са част от тези 
институции. Извън обхвата на 
приложение на директивата остават 
също така публично финансирани 
резултатите от научни изследвания.

Or. de

Изменение 22
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Тъй като повторната употреба 
на документи, които са собственост 
на библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви, крие значителен обществен и 
икономически потенциал за 
свързаните с културата и 
творчеството стопански дейности, 
то прогресивната цифровизация на 
ресурсите на европейското културно 
наследство следва да се насърчава.

Or. de
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Изменение 23
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 10б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) По отношение на проучването, 
цифровизацията и представянето на 
културното наследство съществуват 
многобройни сътрудничества между 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи, 
архиви и частни партньори, при 
които органите от обществения 
сектор дават изключителни права за 
достъп и използване за търговски 
цели на кооперативните партньори. 
Практиката показа, че тези 
публично-частни партньорства 
дават възможност за пълноценно 
използване на културните ресурси и 
същевременно ускоряват проучването 
на културното наследство. Затова 
Директива 2003/98/ЕО не следва да 
изключва споразуменията за 
изключителни права. Освен това на 
културните институции следва да се 
предостави свободата сами да 
подбират партньорите, с които 
искат да се кооперират, като спазват 
принципа на прозрачност и 
недискриминация.

Or. de

Изменение 24
Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) За документ се счита документ 
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в машинночетим формат, ако 
представлява цифров документ във 
файлов формат, който дава 
възможност на софтуерните 
приложения лесно да го 
идентифицират, разпознават и да 
извличат данни от него. Документи, 
кодирани във файлове, които 
ограничават по какъвто и да е начин 
подобно обработване или определят 
специфична технология, необходима 
за тази обработка, не се считат за 
документи в машинночетим 
формат.Държавите членки 
осигуряват използването на открити 
машинночетими формати, с 
изключение на данни, при които 
използването на отворени формати, 
би било неоправдано, поради 
технологични или икономически 
причини. Всяко използване на не-
отворен машинночетим формат на 
данни, следва да бъде обосновано, а 
техническото описание на 
използвания формат следва да бъде 
осигурено.

Or. en

Изменение 25
Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Съображение 11б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) „открит“ означава, че 
спецификацията на формата се 
поддържа от организация с 
нестопанска цел; неговото 
продължаващо разработване се 
осъществява въз основа на открити 
процедури за вземане на решения, 
които са достъпни за всички 
заинтересовани страни; документът 
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за спецификацията на формата е 
свободно достъпен; интелектуална 
собственост на стандарта е 
достъпна необратимо и безвъзмездно.

Or. en

Обосновка

Определение въз основа на определение, предоставено от Европейската комисия за 
целите на Европейската рамка за оперативна съвместимост.

Изменение 26
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За улесняване на повторната 
употреба органите от обществения 
сектор следва да предоставят 
документите в машинночетими формати 
и заедно с метаданните им, където това 
е възможно и целесъобразно, във 
формат, гарантиращ оперативна 
съвместимост, т.е. чрез обработката им 
по начин, съответстващ на принципите, 
които уреждат изискванията за 
съвместимост и използваемост на 
пространствената информация съгласно 
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).

(11) За улесняване на повторната 
употреба органите от обществения 
сектор следва да предоставят 
документите в технологично 
неутрални, машинночетими формати и 
заедно с метаданните им, където това е 
възможно и целесъобразно, във формат, 
гарантиращ оперативна съвместимост, 
т.е. чрез обработката им по начин, 
съответстващ на принципите, които 
уреждат изискванията за съвместимост 
и използваемост на пространствената 
информация съгласно 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).

Or. de

Изменение 27
Sabine Verheyen
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Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Ако се налагат такси за повторната 
употреба на документи, те по принцип 
следва да бъдат ограничени до 
допълнителните разходи, възникнали за 
размножаването и разпространението 
им, освен ако не е налице основателно 
заключение съгласно обективни, 
прозрачни и проверими критерии. 
Следва също по-специално да се вземе 
предвид нуждата да не се ограничават 
органите от обществения сектор, които 
в хода на нормалната си работа 
покриват значителна част от текущите 
си разходи, свързани с изпълнението на 
обществената им задача, чрез 
възползване от правата си върху своята 
интелектуална собственост. Тежестта на 
доказване, че таксите са съобразени с 
разходите и съответстват на 
ограниченията, следва да се носи от 
органа от обществения сектор, таксуващ 
повторната употреба на документите.

(12) Ако се налагат такси за повторната 
употреба на документи, те по принцип 
следва да бъдат ограничени до 
допълнителните разходи, възникнали за 
размножаването, предоставянето и 
разпространението им, освен ако не е 
налице основателно заключение 
съгласно обективни, прозрачни и 
проверими критерии. Следва също по-
специално да се вземе предвид нуждата 
да не се ограничават органите от 
обществения сектор, които в хода на 
нормалната си работа покриват 
значителна част от текущите си разходи, 
свързани с изпълнението на 
обществената им задача, чрез 
възползване от правата си върху своята 
интелектуална собственост. Тежестта на 
доказване, че таксите са съобразени с 
разходите и съответстват на 
ограниченията, следва да се носи от 
органа от обществения сектор, таксуващ 
повторната употреба на документите.

Or. de

Изменение 28
Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Във връзка с каквато и да било 
повторна употреба на даден документ, 
органите от обществения сектор могат 
да налагат условия на повторния 
ползвател, където това е изпълнимо, 
като например посочване на източника. 
Каквито и да било лицензии за повторна 

(13) Във връзка с каквато и да било 
повторна употреба на даден документ, 
органите от обществения сектор могат 
да налагат условия на повторния 
ползвател, където това е изпълнимо, 
като например посочване на източника. 
Каквито и да било лицензии за повторна 
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употреба на информация от 
обществения сектор следва да поставят 
възможно най-малко ограничения за 
повторната употреба. 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, също могат да играят важна роля 
в това отношение. Поради това 
държавите членки следва да насърчават 
използването на отворени лицензии от 
държавната администрация.

употреба на информация от 
обществения сектор следва да поставят 
възможно най-малко ограничения за 
повторната употреба, като за 
предпочитане ги сведат до посочване 
на източника. 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, също 
могат да играят важна роля в това 
отношение. Поради това държавите 
членки следва да насърчават 
използването на отворени лицензии от 
държавната администрация.

Or. en

Изменение 29
Barbara Weiler

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За правилното прилагане на някои 
от разпоредбите на настоящата 
директива, като например за реда за 
търсене на правна защита, както и за 
спазване на принципите за таксуване и 
задълженията за докладване, се налага 
надзор от независим орган, компетентен 
по въпросите на повторната употреба на 
информация от обществения сектор. За 
да се гарантира съгласуваност на 
подходите на ниво ЕС, следва да се 
насърчава координацията между 
независимите органи, по-специално чрез 
обмен на информация относно най-
добрите практики и политиките за 
повторна употреба.

(14) За правилното прилагане на някои 
от разпоредбите на настоящата 
директива, като например за реда за 
търсене на правна защита, както и за 
спазване на принципите за таксуване и 
задълженията за докладване, се налага 
надзор от независим орган, компетентен 
по въпросите на повторната употреба на 
информация от обществения сектор. За 
да се гарантира съгласуваност на 
подходите на ниво ЕС, следва да се 
насърчава координацията между 
независимите органи, по-специално чрез 
обмен на информация относно най-
добрите практики и политиките за 
повторна употреба. При конфликти, за 
прилагането може да се потърси 
контакт също така с националните 
системи на омбудсманите, 
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съответно с европейския омбудсман.

Or. de

Изменение 30
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За правилното прилагане на някои 
от разпоредбите на настоящата 
директива, като например за реда за 
търсене на правна защита, както и за 
спазване на принципите за таксуване и 
задълженията за докладване, се налага 
надзор от независим орган, компетентен 
по въпросите на повторната употреба на 
информация от обществения сектор. За 
да се гарантира съгласуваност на 
подходите на ниво ЕС, следва да се 
насърчава координацията между 
независимите органи, по-специално чрез 
обмен на информация относно най-
добрите практики и политиките за 
повторна употреба.

(14) За правилното прилагане на някои 
от разпоредбите на настоящата 
директива, като например за реда за 
търсене на правна защита, както и за 
спазване на принципите за таксуване и 
задълженията за докладване, се налага 
надзор от независим орган, компетентен 
по въпросите на повторната употреба на 
информация от обществения сектор. 
Държавите членки трябва да 
прехвърлят тази задача на 
съответния орган. За да се гарантира 
съгласуваност на подходите на ниво ЕС, 
следва да се насърчава координацията 
между независимите органи, по-
специално чрез обмен на информация 
относно най-добрите практики и 
политиките за повторна употреба.

Or. de

Обосновка

Учредяването на независим регулаторен орган противоречи на усилията на 
държавите членки за премахване на бюрокрацията и консолидиране на бюджета и 
навлиза прекалено дълбоко в организационните правомощия на държавите членки.

Изменение 31
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Комисията следва да подпомага 
последователно държавите членки при 
прилагането на директивата чрез 
издаването на насоки след консултации 
със заинтересованите страни, по-
специално относно таксуването и 
изчисляването на разходите, относно 
препоръчителните условия за 
лицензиране и относно форматите.

(18) Комисията следва да подпомага 
последователно държавите членки при 
прилагането на директивата чрез 
издаването на предложения и насоки 
след консултации със заинтересованите 
страни, по-специално относно 
таксуването и изчисляването на 
разходите, относно препоръчителните 
условия за лицензиране и относно 
форматите.

Or. de

Изменение 32
Franz Obermayr

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – подточка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. в параграф 2, буква д) се заменя със 
следното:

заличава се

‘
д) документи, притежание на учебни 
и изследователски заведения, като 
например научноизследователски 
институции, включително, ако е 
уместно, организации, създадени за 
разпространение на резултати от 
научноизследователска дейност, 
училища и университети (освен 
университетски библиотеки по 
отношение на документи различни 
от изследователски документи, 
защитени от права на трети страни 
върху интелектуална собственост) и;
’

Or. de
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Изменение 33
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 
Директива 2003/98/ЕО
Член 2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „машинночетим“ означава, че 
цифровите документи са достатъчно 
структурирани, за да могат компютърни 
приложни програми да 
идентифицират надеждно отделни 
данни и тяхната вътрешна 
структура.

(6) „машинночетим“ означава, че 
цифровите документи са структурирани, 
за да могат компютърни приложни 
програми да извличат технологично 
неутрални отделни данни, които 
представляват интерес.

Or. de

Изменение 34
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2003/98/ЕО
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Ако са изпълнени условията на 
параграф 2, държавите членки 
гарантират, че посочените в параграф 1 
документи се предоставят за повторна 
употреба за търговски или нетърговски 
цели съгласно условията, посочени в 
глави ІІІ и ІV.

(1) Ако са изпълнени условията на 
параграф 2, държавите членки 
гарантират, че посочените в параграф 1 
документи на органи от обществения 
сектор се предоставят за повторна 
употреба за търговски или нетърговски 
цели съгласно условията, посочени в 
глави ІІІ и ІV, при условие че се отнася 
за документи, които са достъпни 
съгласно съществуващите в 
държавите членки правила на достъп 
до ИОС. Тези документи се 
разпространяват, доколкото е 
възможно, в технологично неутрални 
машинночетими формати.
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Or. de

Изменение 35
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2003/98/ЕО
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, държавите членки гарантират, 
че когато повторната употреба на 
документите е разрешена, тези 
документи са на разположение за 
повторна употреба за търговски и 
нетърговски цели в съответствие с 
условията, посочени в глави ІІІ и ІV.

(2) По отношение на документи, за 
които правата върху интелектуалната 
собственост са притежание на 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви, държавите членки гарантират, 
че когато повторната употреба на 
документите е разрешена, тези 
документи са на разположение за 
повторна употреба за търговски и 
нетърговски цели в съответствие с 
условията, посочени в глави ІІІ и ІV, 
при условие, че се отнася за 
документи, които са достъпни 
съгласно съществуващите в 
държавите членки правила на достъп 
до ИОС. Тези документи се 
разпространяват, доколкото това е 
възможно, в технологично неутрален 
машинночетим формат.

Or. de

Изменение 36
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – подточка 2
Директива 2003/98/ЕО
Член 4 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„Средствата за правна защита включват 
възможността за преразглеждане от 
независим орган, на който са 
предоставени специфични 
регулаторни правомощия по 
отношение на повторната употреба 
на информация от обществения 
сектор и чиито решения са 
задължителни за съответния орган 
от обществения сектор.

„Средствата за правна защита включват 
позоваването на възможността за 
преразглеждане от орган в държавите 
членки.

Or. de

Обосновка

Учредяването на независим регулаторен орган противоречи на усилията на 
държавите членки за премахване на бюрокрацията и консолидиране на бюджета и 
навлиза прекалено дълбоко в организационните правомощия на държавите членки.

Изменение 37
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – подточка 2
Директива 2003/98/ЕО
Член 4, параграф 4.

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата за правна защита включват 
възможността за преразглеждане от 
независим орган, на който са 
предоставени специфични регулаторни 
правомощия по отношение на 
повторната употреба на информация от 
обществения сектор и чиито решения 
са задължителни за съответния 
орган от обществения сектор.

Средствата за правна защита включват 
възможността за преразглеждане от 
независим орган, на който са 
предоставени специфични регулаторни 
правомощия по отношение на 
повторната употреба на информация от 
обществения сектор.

Or. en
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Обосновка

Редица държави членки вече имат подобни органи, като например в Обединеното 
кралство OPSI (Служба за информация от обществения сектор, която е част от 
националните архиви). Съществува основателна загриженост, че обвързващият 
характер на предвидените решения, ще стигне по-далеч от това, което е съотносимо 
и ефективно в сравнение със съществуващите евтини, съотносими и ефективни 
системи и при опазването на съществуващите ефективни системи в този случай 
надлежното отчитане на принципа на субсидиарност следва да получи предимство.

Изменение 38
Heide Rühle, Christian Engström

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – подточка 2 (нова)
2003/98/EО
Член 4, нов параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди органът от обществения 
сектор да може да предостави 
личните данни за повторна употреба, 
той трябва да предприеме оценка, за 
да реши дали въпросните данни могат 
да бъдат предоставени за повторна 
употреба. Тази оценка следва да 
определи при какви условия и при 
какви специални мерки за защита на 
данните е допустима повторна 
употреба. Тази оценка трябва да 
гарантира, че е налице адекватна 
правно основание за прехвърляне и 
повторна употреба на информация по 
силата на националното право, че 
тази повторна употреба се 
предоставя единствено за 
съвместими с него цели и че 
заявителите и следващите 
потребители са задължени да 
спазват всички други разпоредби на 
приложимото право за защита на 
данните

Or. en
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Изменение 39
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – подточка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В параграф 1 думите „с електронни 
средства“ се заменят с „в 
машинночетим формат заедно със 
съответните метаданни.“

1. 1. Параграф 1 се заменя с:

„1. Органите от обществения сектор 
предоставят своите документи в 
съществуващите формати или езици 
и, ако е възможно и уместно, в 
технологично неутрален
машинночетим формат със съответните 
метаданни. Това не включва 
задължение за институциите в 
публичния сектор да създават 
документи, да ги цифровизират, да ги 
конвертират в технологично 
неутрален машинночетим формат 
или да ги адаптират с цел да 
отговорят на изискванията на 
искането, нито включва задължение 
за предоставяне на извадки от 
документи в случаите, в които това 
би било свързано с непропорционално 
големи усилия, излизащи извън 
рамките на една проста операция.“

Or. de

Изменение 40
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – подточка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Ако за повторната употреба на 
документи се налагат такси, общата 
сума на наложените от обществените 
органи такси е ограничена до 
допълнителните разходи, възникнали за 
размножаването и разпространението 
им.“

(1) Ако за повторната употреба на 
документи се налагат такси, общата 
сума на наложените от обществените 
органи такси е ограничена до 
допълнителните разходи, възникнали за 
размножаването, предоставянето и 
разпространението им.“

Or. de

Изменение 41
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – подточка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В изключителни случаи, по-
специално когато органите от 
обществения сектор покриват 
значителна част от оперативните си
разходи, свързани с изпълнението на 
своите обществени задачи, като се 
възползват от правата си върху 
интелектуална собственост, на 
органите от обществения сектор 
може да се позволи да налагат такси 
за повторната употреба на 
документи, надхвърлящи 
допълнителните разходи, в 
съответствие с обективни, прозрачни 
и проверими критерии, стига това да 
е в интерес на обществото и да бъде 
одобрено от независимия орган, 
споменат в член 4, параграф 4, и да не 
засяга параграфи 3 и 4 от настоящия 
член.“

(2) Първата алинея не се прилага за:

a) Изключения, в които органите от 
обществения сектор разчитат на това 
да реализират печалба, за да покрият
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голяма част от своите разходи, 
възникнали при изпълнението на 
тяхната обществена задача;
б) Библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви.

Or. de

Обосновка

При повторна употреба за стопански цели органите от обществения сектор следва 
да имат правото да събират такси, които да покриват разходите, които възникват 
при по-нататъшното предаване на данните и за да се избегнат отрицателните 
въздействия върху качеството на ИОС и на способността да се правят инвестиции. 
Библиотеките (включително университетските библиотеки), музеите и архивите 
следва отчасти да финансират своята дейност сами. При отпадане на тези вземания 
биха възникнали големи дефицити в бюджета за култура на държавите членки.

Изменение 42
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В изключителни случаи, по-
специално когато органите от 
обществения сектор покриват 
значителна част от оперативните си 
разходи, свързани с изпълнението на 
своите обществени задачи, като се 
възползват от правата си върху 
интелектуална собственост, на органите 
от обществения сектор може да се 
позволи да налагат такси за повторната 
употреба на документи, надхвърлящи 
допълнителните разходи, в съответствие 
с обективни, прозрачни и проверими 
критерии, стига това да е в интерес на 
обществото и да бъде одобрено от 
независимия орган, споменат в член 4, 
параграф 4, и да не засяга параграфи 3 и 

2. Когато органите от обществения 
сектор покриват част от оперативните 
си разходи, свързани с изпълнението на 
своите обществени задачи, като се 
възползват от правата си върху 
интелектуална собственост, на органите 
от обществения сектор може да се 
позволи да налагат такси за повторната 
употреба на документи, надхвърлящи 
допълнителните разходи, в съответствие 
с обективни, прозрачни и проверими 
критерии, стига това да е в интерес на 
обществото и да бъде одобрено от 
независимия орган, споменат в член 4, 
параграф 4, и да не засяга параграфи 3 и 
4 от настоящия член.“
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4 от настоящия член.

Or. en

Обосновка

От първостепенно значение е да се гарантира, че органите от обществения сектор 
запазват своята гъвкавост при управлението на своите собствени бюджети, без 
никакви разходи за данъкоплатците, особено във времена на бюджетни ограничения. 
Тези корекции осигуряват постигането на тази цел. Освен това се препоръчва 
обществените органи да не се окажат пред ситуацията да ограничават 
количеството на предоставяната информация поради високи разходи.

Изменение 43
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Независимо от параграфи 1 и 2, 
библиотеките (включително 
университетски библиотеки), 
музеите и архивите могат да налагат 
такси над допълнителните разходи за 
повторната употреба на 
документите, които притежават.

заличава се

Or. de

Изменение 44
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – подточка 2
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съществуващият текст на член 6 2. Съществуващият текст на член 6 
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става параграф 4. става параграф 4 и се изменя както 
следва:

„4. В случаите, в които, съгласно 
параграф 2, се практикува таксуване, 
следва да бъдат определени 
обективни, прозрачни и гъвкави 
критерии и общият приход от 
доставяне и разрешаване на повторно 
използване на документи не 
надвишава стойността на 
събирането, производството, 
възпроизвеждането, предоставянето 
и разпространението заедно с разумен 
приход от инвестицията. В 
образуването на таксите съгласно 
параграф 1 и параграф 2 следва да се 
вземе предвид себестойността през 
определен счетоводен период, като се 
извърши калкулиране, 
съответстващо на приложимите 
счетоводни принципи по отношение 
на заинтересованите органи от 
обществения сектор.“

Or. de

Изменение 45
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – подточка 2а (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. След параграф 4 се вмъква 
следният параграф:
„4a. Държавите членки посочват 
национален орган, който е подходящ и 
компетентен да контролира 
спазването на изброените в параграф 
4 критерии за изчисляване на 
таксите.“
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Or. de

Изменение 46
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – подточка 3
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тежестта на доказване, че таксите 
са съобразени с настоящия член, се 
носи от органа от обществения 
сектор, таксуващ повторната 
употреба.

заличава се

Or. de

Изменение 47
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2003/98/ЕО
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В член 7 (Прозрачност), думите 
„над допълнителните разходи или“ се 
добавят след „при изчислението на 
такси“.

(7) В член 7 (Прозрачност) третото 
изречение се изменя както следва:

„Освен това, съответният орган от 
обществения сектор посочва и кои 
фактори ще бъдат взети предвид при 
изчислението на такси съгласно член 6.“

Or. de
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Изменение 48
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – подточка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Органите от обществения сектор могат 
да разрешат повторната употреба 
безусловно или могат да поставят 
условия чрез лицензия, като например 
посочване на източника, когато това 
е целесъобразно. Тези условия следва да 
не налагат ненужни ограничения върху 
възможностите за многократно 
използване, нито следва да се използват 
с цел ограничаване на конкуренцията.

Органите от обществения сектор могат 
да разрешат повторната употреба на 
документи безусловно или, в случаите, 
в които е уместно, могат да 
поставят условия в рамките на
лицензия, където се уреждат най-
важните въпроси. Тези условия следва 
да не налагат ненужни ограничения 
върху възможностите за многократно 
използване, нито следва да се използват 
с цел ограничаване на конкуренцията.

Or. de

Изменение 49
Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – подточка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) За целите на последователното 
прилагане на настоящия член, 
Комисията приема насоки за 
препоръчителни стандарти и за 
отворени лицензи за повторната 
употреба на информацията в 
обществения сектор. Тези насоки ще 
включват конкретна разпоредба за 
защита на данните.“

Or. en
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Изменение 50
Heide Rühle, Christian Engström

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Когато лични данни се 
предоставят за повторна употреба;
a) Лицензиите следва да включват 
конкретна разпоредба за защита на 
данните. Съдържанието на тази 
разпоредба следва да се определя въз 
основа на въпросните лицензия и 
данни, наред с другото, и на 
съществуващите рискове за защита 
на данните, сложността на казуса, 
естеството на засегнатите лични 
данни и очакваните цели на повторна 
употреба.
б) Условията на лиценза следва да 
включват целите, за които личните 
данни могат да бъдат обработвани
в) Условията за лиценз трябва да 
включват разпоредби, които да 
гарантират, че ползвателите, които 
повторно употребяват 
информацията, няма да се опитат, 
или да улеснят трети страни, да 
идентифицират обектите на 
данните или да използват тези данни 
в подкрепа на мерки или решения по 
отношение на тези лица.
г) Условия на лиценза за 
международен трансфер на данни за 
целите за повторна употреба трябва 
да съдържат разпоредби и договорни 
клаузи, когато е необходимо, относно 
подходящите равнища на защита на 
данните или друго подходящо правно 
основание за трансфер към трети 
държави за целите на повторна 
употреба.

Or. en



AM\906465BG.doc 27/30 PE492.636v01-00

BG

Изменение 51
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2003/98/ЕО
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират 
наличието на практически 
договорености, които да улесняват 
многоезичното търсене на документи, 
които са на разположение за повторна 
употреба, като например списъци с 
основни документи и съответните 
метаданни, за предпочитане достъпни 
онлайн и в машинночетим формат, 
както и портални уебсайтове, които 
съдържат връзки към 
децентрализирани списъци с 
материали.

Държавите членки предприемат 
практически договорености, които да 
улесняват търсенето на документи, 
които са на разположение за повторна 
употреба, в целия Съюз, като например 
списъци с основни документи и 
съответните метаданни, за предпочитане 
в технологично неутрален 
машинночетим формат, както и 
портални уебсайтове, които съдържат 
връзки към списъците с материали.“

Or. de

Обосновка

Въвеждането на възможности за многоезично търсене е разумно и се предлага и днес 
на доброволни начала. Въпреки това, като се има предвид финансовото положение на 
публичните органи, въвеждането на всеобщо задължение подобни търсения да се 
направят възможни и на другите европейски езици е свързано с прекомерни разходи.

Изменение 52
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9а (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Член 11 параграф 2 се заменя, 
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както следва:
„2. Независимо от параграф 1, там, 
където в рамките на предоставянето 
на дадена служба от обществен 
интерес е необходимо изключително 
право, валидността на тези 
споразумения за изключителни права 
следва редовно да се проверява, като 
при всички случаи подлежи на 
преразглеждане на всеки четири 
години. Споразуменията за 
изключителни права, които ще се 
сключват след влизането в сила на 
настоящата директива, трябва да 
отговарят на принципа на 
прозрачност и ще се публикуват от 
съответните органи от обществения 
сектор.“

Or. de

Изменение 53
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9б (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 – параграф 2а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Към член 11 се добавя следният 
параграф:
„2a. Независимо от параграф 1, там, 
където се предоставя изключително 
право в рамките на необходимата за 
цифровизация на културните ресурси 
търговската употреба, 
продължителността на търговската 
употреба не трябва да надвишава 7 
години. През този период 
изключителното право не трябва да 
бъде предмет на контрол. 
Споразуменията за изключителни 
права, сключени след влизането в сила 
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на настоящата директива, следва да 
бъдат прозрачни и да се обнародват.“

Or. de

Изменение 54
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – уводна част
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В член 11 (Забрана за 
изключителни договорености), в края 
на параграф 3 се добавя следното 
изречение:

(10) В член 11 (Забрана за 
изключителни договорености), параграф 
3 се изменя както следва:

„3. Съществуващи изключителни 
договорености, които не се 
квалифицират като изключение 
съгласно параграф 2, се прекратяват с 
изтичането на договора, при всички 
случаи обаче не по-късно от 
31 декември 2008 г. Такива 
договорености, които засягат 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви, и които не се квалифицират 
като изключение съгласно параграф 2 
или параграф 2а, се прекратяват с 
изтичането на договора или обаче при 
всички случаи не по-късно от 31 
декември 20ХХ [6 години след 
влизането в сила на директивата].“

Or. de

Изменение 55
Sabine Verheyen
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – уводна част
Директива 2003/98/ЕО
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В член 13 (Преразглеждане), датата 
1 юли 2008 г. се заменя с [3 години след 
датата на транспониране] и се добавя 
следният параграф:

(12) В член 13 (Преразглеждане), датата 
1 юли 2008 г. се заменя с [5 години след 
влизане в сила] и се добавя следният 
параграф:

Or. de

Изменение 56
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Директива 2003/98/ЕО
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки докладват ежегодно
на Комисията за степента на повторна 
употреба на информация от 
обществения сектор, условията, при 
които тя се предоставя, и за работата на 
независимия орган, посочен в член 4, 
параграф 4.

Държавите членки докладват на всеки 2 
години на Комисията за степента на 
повторна употреба на информация от 
обществения сектор, условията, при 
които тя се предоставя, и за работата на 
независимия орган, посочен в член 4, 
параграф 4.

Or. de

Обосновка

Ползата от задължението за ежегодно докладване не е ясна, тъй като за една година 
не могат да се очакват изменения на обстоятелствата, които подлежат на 
докладване и биха били прекомерен допълнителен разход за органите от обществения 
сектор.


