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Pakeitimas 15
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) siūlomas nebiurokratiškas viešojo 
sektoriaus informacijos perdavimas 
prieinamomis kainomis siekiant paremti 
šias naudotojų grupes: MVĮ, ypač IRT 
srityje, žurnalistus ir mokslininkus. Be to, 
geresnė prieiga prie viešojo sektoriaus
informacijos skatina skaidrumą ir viešojo 
sektoriaus institucijų veiklos matomumą 
piliečiams; 

Or. de

Pakeitimas 16
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Direktyva 2003/98/EB dabar 
neįpareigojama leisti pakartotinį 
dokumentų naudojimą. Sprendimą leisti 
dokumentus naudoti pakartotinai ir toliau 
priima valstybės narės ar atitinkama 
viešojo sektoriaus institucija. Kartu 
direktyva remiasi nacionalinėmis prieigos 
prie dokumentų taisyklėms. Kai kurios 
valstybės narės aiškiai susiejo pakartotinio 
naudojimo teisę su šia prieigos teise, taip 
nustatydamos, kad visi visuotinai 
prieinami dokumentai gali būti 

(6) Direktyva 2003/98/EB negrindžiamas 
valstybių narių įpareigojimas leisti 
naudotis viešojo sektoriaus dokumentais 
ir juos pakartotinai naudoti. Sprendimą 
leisti dokumentus naudoti pakartotinai ir 
toliau priima valstybės narės ar atitinkama 
viešojo sektoriaus institucija. Direktyva tik 
suvienodinamos sąlygos, kuriomis 
suteikiami dokumentai pakartotinio 
naudojimo tikslu. Kartu direktyva remiasi 
nacionalinėmis prieigos prie dokumentų 
taisyklėms. Kai kurios valstybės narės 
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pakartotinai naudojami. Kitose valstybėse 
narėse sąsaja tarp dviejų taisyklių rinkinių 
netokia aiški ir tai skatina teisinį 
neapibrėžtumą;

aiškiai susiejo pakartotinio naudojimo teisę 
su šia prieigos teise, kitose valstybėse 
narėse pakartotinio naudojimo teisė pagal 
įstatymą atskirta nuo nacionalinių
taisyklių dėl galimybių naudotis 
informacija ir (arba) nuo taisyklių dėl 
informacijos laisvės.

Or. de

Pakeitimas 17
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) valstybių narių prieigos prie viešojo 
sektoriaus dokumentų tvarka grindžiama 
skaidrumu ir informacijos laisve. Tačiau 
kai kuriais atvejais ši teisė yra ribojama, 
pvz., tiems subjektams, kurie turi ypatingų 
interesų šių dokumentų atžvilgiu, arba 
atvejais, kai dokumentuose pateikiama 
įslaptinta informacija, susijusi su 
nacionaliniu arba viešuoju saugumu;

Or. de

Pakeitimas 18
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Direktyva 2003/98/EB negrindžiamas 
valstybių narių įpareigojimas skaitmeninti 
turimus analogiškus duomenis arba 
perkelti juos į technologiniu požiūriu 
neutralų elektroninį formatą. Viešojo 
sektoriaus institucijos gali pačios 
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nuspręsti, kokius duomenis, kada ir 
kokiomis sąlygomis skaitmeninti;

Or. de

Pakeitimas 19
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) Direktyva 2003/98/EB taikoma tiems 
dokumentams, kurių suteikimas įtrauktas 
į atitinkamų viešojo sektoriaus institucijų 
viešąsias užduotis, kaip apibrėžta 
atitinkamos valstybės narės įstatymais ar 
kitais privalomais teisės aktais. 
Atitinkamoms institucijoms šias viešąsias 
užduotis reikėtų apibrėžti bendrai arba 
atsižvelgiant į konkretų atvejį;

Or. de

Pakeitimas 20
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) todėl Direktyva 2003/98/EB valstybės 
narės turėtų būti aiškiai įpareigojamos 
leisti pakartotinai naudoti visus visuotinai 
prieinamus dokumentus. Kadangi taip
apribojamos dokumentų autorių 
intelektinės nuosavybės teisės, taip
susiejant prieigos teisę ir naudojimo teisę 
neturėtų būti viršijama tai, kas tikrai 
būtina, siekiant tikslų, dėl kurių ši sąsaja 
pradėta taikyti. Todėl, atsižvelgiant į 
Sąjungos teisės aktus ir į valstybių narių ir 

(7) Direktyva 2003/98/EB apribojamos 
dokumentų autorių intelektinės nuosavybės 
teisės. Todėl susiejant prieigos teisę ir 
naudojimo teisę neturėtų būti viršijama tai, 
kas tikrai būtina, siekiant tikslų, dėl kurių 
ši sąsaja pradėta taikyti. Todėl, 
atsižvelgiant į Sąjungos teisės aktus ir į 
valstybių narių ir Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus, visų pirma pagal Berno 
konvenciją dėl literatūros ir meno kūrinių 
apsaugos ir Susitarimą dėl intelektinės 
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Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus, 
visų pirma pagal Berno konvenciją dėl 
literatūros ir meno kūrinių apsaugos ir 
Susitarimą dėl intelektinės nuosavybės 
teisių, susijusių su prekyba, aspektų 
(TRIPS susitarimo), dokumentams, kurių 
autorių teisės priklauso trečiosioms šalims, 
Direktyva 2003/98/EB neturėtų būti 
taikoma. Jei intelektinės nuosavybės 
teisėmis vis dar apsaugoto dokumento, 
laikomo bibliotekose (įskaitant universitetų 
bibliotekas), muziejuose ir archyvuose, 
pirminis savininkas yra trečioji šalis, toks 
dokumentas šioje direktyvoje laikomas 
dokumentu, kurio intelektinės nuosavybės 
teisės priklauso trečiosioms šalims;

nuosavybės teisių, susijusių su prekyba, 
aspektų (TRIPS susitarimo), dokumentams, 
kurių autorių teisės priklauso trečiosioms 
šalims, Direktyva 2003/98/EB neturėtų būti 
taikoma. Jei intelektinės nuosavybės 
teisėmis vis dar apsaugoto dokumento, 
laikomo bibliotekose (įskaitant universitetų 
bibliotekas), muziejuose ir archyvuose, 
pirminis savininkas yra trečioji šalis, toks 
dokumentas šioje direktyvoje laikomas 
dokumentu, kurio intelektinės nuosavybės 
teisės priklauso trečiosioms šalims;

Or. de

Pakeitimas 21
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) direktyva pradedama taikyti 
bibliotekoms (įskaitant universitetų 
bibliotekas), muziejams ir archyvams. 
Direktyva netaikoma kitoms kultūros 
įstaigoms, tokioms kaip operos, baleto arba 
kiti teatrai, įskaitant šioms institucijoms 
priklausančius archyvus;

(10) direktyva pradedama taikyti 
bibliotekoms (įskaitant universitetų 
bibliotekas), muziejams ir archyvams. 
Direktyva netaikoma kitoms kultūros 
įstaigoms, tokioms kaip operos, baleto arba 
kiti teatrai, įskaitant šioms institucijoms 
priklausančius archyvus. Direktyva taip pat 
netaikoma valstybės finansuojamų 
mokslinių tyrimų rezultatams;

Or. de

Pakeitimas 22
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) kadangi pakartotinai naudojant 
dokumentus, kurie laikomi bibliotekose 
(įskaitant universitetų bibliotekas), 
muziejuose ir archyvuose, atsiveria 
didelės geriau socialinės ir ekonominės 
galimybės su kultūra susijusiems ir 
kūrybiniams sektoriams, reikėtų skatinti 
Europos kultūros paveldo išteklių 
skaitmeninimo pažangą;

Or. de

Pakeitimas 23
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) kalbant apie kultūros išteklių 
naudojimą, skaitmeninimą ir pristatymą 
bibliotekos (įskaitant universitetų 
bibliotekas), muziejai, archyvai ir privatūs 
partneriai yra sudarę nemažai 
bendradarbiavimo susitarimų, kai 
bendradarbiavimo partneriams viešojo 
sektoriaus institucijos suteikė išskirtines 
prieigos ir komercinio naudojimo teises. 
Patirtis parodė, kad tokia viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystė gali 
sudaryti sąlygas prasmingam kultūros 
išteklių naudojimui ir kartu paspartinti 
kultūros paveldo atvėrimą piliečiams. 
Todėl pagal Direktyvą 2003/98/EB 
nereikėtų drausti išskirtinių susitarimų. 
Be to, kultūros įstaigoms turi būti leista 
laikantis skaidrumo ir nediskriminavimo 
principų pačioms pasirinkti partnerius, su 
kuriais jos nori bendradarbiauti;

Or. de
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Pakeitimas 24
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) elektroniniu formatu pateiktu 
dokumentu laikomas skaitmeninis 
dokumentas, pateiktas tokiu rinkmenos 
formatu, kuris leistų kompiuterio 
programoms lengvai nustatyti, atpažinti ir 
iš jos gauti duomenis. Dokumentai, 
užkoduoti rinkmenose, kurios kokiu nors 
būdu riboja tvarkymo procesą ar dėl kurių 
reikia naudoti specialią tvarkymo 
technologiją, nelaikomi elektroniniais
dokumentais. Valstybės narės užtikrina 
atvirų elektroninių formatų naudojimą, 
išskyrus tuos duomenis, kurių atveju 
atviri formatai būtų nepateisinami dėl 
techninių ar ekonominių priežasčių . 
Kiekvienas neatviro elektroninio formato 
panaudojimo atvejis turėtų būti pagrįstas, 
taip pat turėtų būti pateiktas techninis 
panaudoto formato aprašymas.

Or. en

Pakeitimas 25
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) atviras formatas – tai formatas, 
kurio specifikaciją parengė ne pelno 
siekianti organizacija; jo besitęsiantis 
vystymas grindžiamas atvira sprendimų 
priėmimo procedūra, kurioje gali 
dalyvauti visos suinteresuotosios šalys; 
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formato specifikacijos dokumentai 
prieinami nemokamai; standartų 
intelektinės nuosavybės teisė 
neatšaukiama, taip pat nemokama 
autorinio honoraro.

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis grindžiama Europos Komisijos Europos sąveikos sistemos tikslu pateikta 
apibrėžtimi.

Pakeitimas 26
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekdamos supaprastinti pakartotinį 
naudojimą, viešojo sektoriaus institucijos 
turėtų leisti naudoti dokumentus, 
pateikdamos juos elektroniniu formatu (kai 
įmanoma ir tinkama – kartu su jų 
metaduomenimis) taip, kad būtų užtikrintas 
sąveikumas, t. y. tvarkyti juos pagal 
principus, kuriais grindžiami 
suderinamumo ir naudojamumo 
reikalavimai, taikomi erdvinei informacijai 
pagal 2007 m. kovo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2007/2/EB, sukuriančią Europos bendrijos 
erdvinės informacijos infrastruktūrą 
(INSPIRE)22;

(11) siekdamos supaprastinti pakartotinį 
naudojimą, viešojo sektoriaus institucijos 
turėtų leisti naudoti dokumentus, 
pateikdamos juos technologiniu požiūriu 
neutraliu elektroniniu formatu (kai 
įmanoma ir tinkama – kartu su jų 
metaduomenimis) taip, kad būtų užtikrintas 
sąveikumas, t. y. tvarkyti juos pagal 
principus, kuriais grindžiami 
suderinamumo ir naudojamumo 
reikalavimai, taikomi erdvinei informacijai 
pagal 2007 m. kovo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2007/2/EB, sukuriančią Europos bendrijos 
erdvinės informacijos infrastruktūrą 
(INSPIRE)22;

Or. de

Pakeitimas 27
Sabine Verheyen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kai nustatomas atlyginimas už 
dokumentų pakartotinį naudojimą, toks 
atlyginimas iš esmės neturėtų viršyti 
ribinių sąnaudų, patiriamų dokumentus 
dauginant ir platinant, nebent daroma 
išimtis, pagrįsta objektyviais, skaidriais ir 
patikrinamais kriterijais. Reikėtų ypač 
atsižvelgti į tai, kad neturėtų būti trikdoma 
įprastinė veikla tokių viešojo sektoriaus 
institucijų, kurios didžiąją dalį veiklos 
sąnaudų patiria atlikdamos viešąją užduotį, 
susijusią su jų intelektinės nuosavybės 
teisių naudojimu. Įrodyti, kad atlyginimas 
pagrįstas sąnaudomis ir neviršija 
atitinkamų ribų, turėtų viešojo sektoriaus 
institucija, imanti atlyginimą už dokumentų 
pakartotinį naudojimą;

(12) kai nustatomas atlyginimas už 
dokumentų pakartotinį naudojimą, toks 
atlyginimas iš esmės neturėtų viršyti 
ribinių sąnaudų, patiriamų dokumentus 
dauginant, sudarant galimybes jais 
naudotis ir platinant, nebent daroma 
išimtis, pagrįsta objektyviais, skaidriais ir 
patikrinamais kriterijais. Reikėtų ypač 
atsižvelgti į tai, kad neturėtų būti trikdoma 
įprastinė veikla tokių viešojo sektoriaus 
institucijų, kurios didžiąją dalį veiklos 
sąnaudų patiria atlikdamos viešąją užduotį, 
susijusią su jų intelektinės nuosavybės 
teisių naudojimu. Įrodyti, kad atlyginimas 
pagrįstas sąnaudomis ir neviršija 
atitinkamų ribų, turėtų viešojo sektoriaus 
institucija, imanti atlyginimą už dokumentų 
pakartotinį naudojimą;

Or. de

Pakeitimas 28
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) dokumentų pakartotinio naudojimo 
atvejais viešojo sektoriaus institucijos turi 
teisę, kai įmanoma, pakartotiniams 
naudotojams taikyti tam tikrus 
reikalavimus, pavyzdžiui, nurodyti šaltinį. 
Visais atvejais viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
licencijose turėtų būti numatyta kuo 
mažiau pakartotinio naudojimo apribojimų. 
Šiuo atžvilgiu svarbią funkciją gali atlikti 
atviros internetu išduodamos licencijos, 
suteikiančios pakartotinio naudojimo teisę 

(13) dokumentų pakartotinio naudojimo 
atvejais viešojo sektoriaus institucijos turi 
teisę, kai įmanoma, pakartotiniams 
naudotojams taikyti tam tikrus 
reikalavimus, pavyzdžiui, nurodyti šaltinį. 
Visais atvejais viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
licencijose turėtų būti numatyta kuo 
mažiau pakartotinio naudojimo apribojimų, 
pageidautina, kad tai būtų tik 
reikalavimas nurodyti šaltinį. Šiuo 
atžvilgiu svarbią funkciją gali atlikti atviros 
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be technologinių, finansinių ar geografinių 
apribojimų ir grindžiamos atvirųjų 
duomenų formatais. Todėl valstybės narės 
turėtų skatinti atvirų valdžios licencijų 
naudojimą;

internetu išduodamos licencijos, 
suteikiančios pakartotinio naudojimo teisę 
be technologinių, finansinių ar geografinių 
apribojimų ir grindžiamos atvirųjų 
duomenų formatais. Todėl valstybės narės 
turėtų skatinti atvirų valdžios licencijų 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 29
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) nepriklausomos institucijos, 
kompetentingos viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
srityje, turi prižiūrėti, ar tinkamai 
įgyvendinami kai kurie šios direktyvos 
aspektai, pavyzdžiui, teisės gynimo 
priemonių taikymo, apmokestinimo 
principų laikymosi ir ataskaitų teikimo 
reikalavimų. Siekiant užtikrinti Sąjungos 
lygmens metodų nuoseklumą, turėtų būti 
skatinamas koordinavimas tarp 
nepriklausomų institucijų, visų pirma 
keičiantis informacija apie geriausią 
praktiką ir duomenų pakartotinio 
naudojimo politiką;

(14) nepriklausomos institucijos, 
kompetentingos viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
srityje, turi prižiūrėti, ar tinkamai 
įgyvendinami kai kurie šios direktyvos 
aspektai, pavyzdžiui, teisės gynimo 
priemonių taikymo, apmokestinimo 
principų laikymosi ir ataskaitų teikimo 
reikalavimų. Siekiant užtikrinti Sąjungos 
lygmens metodų nuoseklumą, turėtų būti 
skatinamas koordinavimas tarp 
nepriklausomų institucijų, visų pirma 
keičiantis informacija apie geriausią 
praktiką ir duomenų pakartotinio 
naudojimo politiką. Kilus konfliktams dėl 
įgyvendinimo, galima kreiptis į 
nacionalinius ombudsmenus ir (arba) 
Europos ombudsmeną;

Or. de

Pakeitimas 30
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) nepriklausomos institucijos, 
kompetentingos viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
srityje, turi prižiūrėti, ar tinkamai 
įgyvendinami kai kurie šios direktyvos 
aspektai, pavyzdžiui, teisės gynimo 
priemonių taikymo, apmokestinimo 
principų laikymosi ir ataskaitų teikimo 
reikalavimų. Siekiant užtikrinti Sąjungos 
lygmens metodų nuoseklumą, turėtų būti 
skatinamas koordinavimas tarp 
nepriklausomų institucijų, visų pirma 
keičiantis informacija apie geriausią 
praktiką ir duomenų pakartotinio 
naudojimo politiką;

(14) nepriklausomos institucijos, 
kompetentingos viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
srityje, turi prižiūrėti, ar tinkamai 
įgyvendinami kai kurie šios direktyvos 
aspektai, pavyzdžiui, teisės gynimo 
priemonių taikymo, apmokestinimo 
principų laikymosi ir ataskaitų teikimo 
reikalavimų. Valstybės narės privalo 
perduoti šią funkciją atitinkamai 
institucijai. Siekiant užtikrinti Sąjungos 
lygmens metodų nuoseklumą, turėtų būti 
skatinamas koordinavimas tarp 
nepriklausomų institucijų, visų pirma 
keičiantis informacija apie geriausią 
praktiką ir duomenų pakartotinio 
naudojimo politiką;

Or. de

Pagrindimas

Nepriklausomos reguliavimo institucijos steigimas prieštarauja valstybių narių pastangoms 
mažinti biurokratiją ir konsoliduoti biudžetą, šios institucijos steigimu taip pat per daug 
kišamasi į valstybių narių organizacinį nepriklausomumą.

Pakeitimas 31
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Komisija turėtų padėti valstybėms 
narėms nuosekliai įgyvendinti direktyvą ir 
tuo tikslu po konsultacijų su 
suinteresuotosiomis šalimis teikti 
rekomendacijas dėl licencijų išdavimo 
sąlygų ir formatų, visų pirma 
apmokestinimo ir sąnaudų apskaičiavimo 
atžvilgiu;

(18) Komisija turėtų padėti valstybėms 
narėms nuosekliai įgyvendinti direktyvą ir 
tuo tikslu po konsultacijų su 
suinteresuotosiomis šalimis teikti 
pasiūlymus ir gaires dėl licencijų išdavimo 
sąlygų ir formatų, visų pirma 
apmokestinimo ir sąnaudų apskaičiavimo 
atžvilgiu;
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Or. de

Pakeitimas 32
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2 dalies e punktas keičiamas taip: Išbraukta.
„e) dokumentams, kuriais disponuoja 
švietimo ir mokslo įstaigos, tokios kaip 
mokslinių tyrimų subjektai, įskaitant 
atitinkamais atvejais organizacijas, 
įsteigtas mokslinių tyrimų rezultatams 
perduoti, taip pat mokyklos ir universitetai 
(išskyrus universitetų bibliotekas kitų 
dokumentų (ne mokslinių tyrimų 
dokumentų, apsaugotų trečiųjų šalių 
intelektinės nuosavybės teisėmis) 
atžvilgiu) ir“

Or. de

Pakeitimas 33
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2003/98/EB
2 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) „elektroninis“ – toks skaitmeninis 
dokumentas, kuris yra tinkamos struktūros, 
todėl kompiuterio programos gali tinkamai 
nustatyti atskirus konstatuojamus faktus 
ir jų vidaus struktūrą.

(6) „elektroninis“ – toks skaitmeninis 
dokumentas, kuris yra tokios struktūros, 
kad kompiuterio programos gali 
technologiniu atžvilgiu neutraliu būdu 
išskirti atskirus svarbius duomenis.
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Or. de

Pakeitimas 34
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2003/98/EB
3 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pagal 2 dalį valstybės narės užtikrina, 
kad dokumentus, nurodytus 1 straipsnyje, 
būtų galima pakartotinai naudoti 
komerciniams arba nekomerciniams 
tikslams III ir IV skyriuose nustatytomis 
sąlygomis.

(1) Pagal 2 dalį valstybės narės užtikrina, 
kad viešųjų įstaigų dokumentus, nurodytus 
1 straipsnyje, būtų galima pakartotinai 
naudoti komerciniams arba 
nekomerciniams tikslams III ir IV 
skyriuose nustatytomis sąlygomis, jei tai 
yra dokumentai, kuriais pagal valstybėse 
narėse taikomas prieigą prie viešojo 
sektoriaus informacijos 
reglamentuojančias taisykles galima 
naudotis. Šie dokumentai, jei įmanoma, 
platinami technologiniu požiūriu 
neutralia elektronine forma.

Or. de

Pakeitimas 35
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2003/98/EB
3 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Kai dokumentus leidžiama pakartotinai 
naudoti, valstybės narės užtikrina, kad 
dokumentus, kurių intelektinės nuosavybės 
teisės priklauso bibliotekoms (įskaitant 
universitetų bibliotekas), muziejams ir 
archyvams, būtų galima pakartotinai 

(2) Kai dokumentus leidžiama pakartotinai 
naudoti, valstybės narės užtikrina, kad 
dokumentus, kurių intelektinės nuosavybės 
teisės priklauso bibliotekoms (įskaitant 
universitetų bibliotekas), muziejams ir 
archyvams, būtų galima pakartotinai 
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naudoti komerciniams arba 
nekomerciniams tikslams III ir IV 
skyriuose nustatytomis sąlygomis.

naudoti komerciniams arba 
nekomerciniams tikslams III ir IV 
skyriuose nustatytomis sąlygomis, jei tai 
yra dokumentai, kuriais pagal valstybėse 
narėse taikomas prieigą prie viešojo 
sektoriaus informacijos 
reglamentuojančias taisykles galima 
naudotis. Šie dokumentai, jei įmanoma, 
platinami technologiniu požiūriu 
neutralia elektronine forma.

Or. de

Pakeitimas 36
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto 2 papunktis
Direktyva 2003/98/EB
4 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisės gynimo būdams priskiriama 
peržiūra, kurią gali atlikti nepriklausoma 
institucija, kuriai suteikti konkretūs 
reguliavimo įgaliojimai, susiję su viešojo 
sektoriaus informacijos pakartotiniu 
naudojimu, ir kurios sprendimai yra 
privalomi atitinkamai viešojo sektoriaus 
institucijai.

Teisės gynimo būdams priskiriama 
nuoroda į tai, kad valstybės narės 
institucija gali atlikti peržiūrą.

Or. de

Pagrindimas

Nepriklausomos reguliavimo institucijos steigimas prieštarauja valstybių narių pastangoms 
mažinti biurokratiją ir konsoliduoti biudžetą, šios institucijos steigimu taip pat per daug 
kišamasi į valstybių narių organizacinį nepriklausomumą.

Pakeitimas 37
Malcolm Harbour
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto 2 papunktis
Direktyva 2003/98/EB
4 straipsnio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisės gynimo būdams priskiriama 
peržiūra, kurią gali atlikti nepriklausoma 
institucija, kuriai suteikti konkretūs 
reguliavimo įgaliojimai, susiję su viešojo 
sektoriaus informacijos pakartotiniu 
naudojimu, ir kurios sprendimai yra 
privalomi atitinkamai viešojo sektoriaus 
institucijai.

Teisės gynimo būdams priskiriama 
peržiūra, kurią gali atlikti nepriklausoma 
institucija, kuriai suteikti konkretūs 
reguliavimo įgaliojimai, susiję su viešojo 
sektoriaus informacijos pakartotiniu 
naudojimu.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse jau veikia tokios institucijos, pvz., JK OPSI (Viešojo sektoriaus 
informacijos tarnyba, angl. Office of Public Sector Information, kuri priklauso 
Nacionaliniams Archyvams). Pagrįstą nerimą kelia tai, kad dėl privalomo numatytų 
sprendimų pobūdžio jie nebus proporcingi ir veiksmingi palyginus su nebrangiomis, 
proporcingomis ir efektyviomis jau veikiančiomis sistemomis. Taip pat reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į subsidiarumo principą, kuriam teikiama pirmenybė norint užtikrinti esamas 
veiksmingas sistemas.

Pakeitimas 38
Heide Rühle, Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto 2 papunktis (naujas)
2003/98/EC
4 straipsnis (nauja pastraipa)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš leisdama pakartotinai naudoti 
asmens duomenis, viešoji įstaiga turi 
atlikti vertinimą siekdama nustatyti, ar 
galima leisti pakartotinai naudoti minėtus 
duomenis. Šiuo vertinimu taip pat turėtų 
būti nustatyta, kokiomis sąlygomis ir 
taikant kokias konkrečias duomenų 
apsaugos priemones leidžiama juos 
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pakartotinai naudoti. Šiuo vertinimu turi 
būti užtikrintas tinkamas duomenų 
perdavimo ir pakartotinio naudojimo 
teisinis pagrindas pagal nacionalinės 
teisės nuostatas, kad pakartotinis 
naudojimas leidžiamas tik teisėtu tikslu ir 
kad vėlesni naudotojai privalo laikytis 
visų kitų taikytinų duomenų apsaugos 
teisės nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 39
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto 1 papunktis
Direktyva 2003/98/EB
5 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 1 dalyje žodžiai „elektroninėmis 
priemonėmis“ keičiami žodžiais 
„elektroniniais formatais kartu su šių 
dokumentų metaduomenimis“.

1. 1. 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Viešojo sektoriaus institucijos leidžia 
naudotis savo dokumentais bet kuria 
parengtine forma ar kalba, taip pat 
technologiniu požiūriu neutraliu 
elektroniniu formatu su šių dokumentų 
metaduomenimis, jei tik įmanoma ir 
tikslinga. Tai nereiškia, kad viešojo 
sektoriaus institucijos privalo kurti, 
skaitmeninti, perkelti į technologiniu 
požiūriu neutralų elektroninį formatą ar 
pritaikyti dokumentus taip, kad jie atitiktų 
prašymą, ir nereiškia, kad jos privalo 
teikti išrašus iš dokumentų tais atvejais, 
kai dėl to reikia neproporcingai didelių 
pastangų, neapsiribojančių paprasta 
operacija.“

Or. de
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Pakeitimas 40
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto 1 papunktis
Direktyva 2003/98/EB
6 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Kai nustatomas atlyginimas už 
dokumentų pakartotinį naudojimą, viešojo 
sektoriaus institucijoms mokama bendra 
atlyginimo suma negali viršyti ribinių 
sąnaudų, patiriamų dokumentus dauginant 
ir platinant.

(1) Kai nustatomas atlyginimas už 
dokumentų pakartotinį naudojimą, viešojo 
sektoriaus institucijoms mokama bendra 
atlyginimo suma negali viršyti ribinių 
sąnaudų, patiriamų dokumentus dauginant, 
sudarant galimybes jais naudotis ir 
platinant.

Or. de

Pakeitimas 41
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto 1 papunktis
Direktyva 2003/98/EB
6 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Išskirtiniais atvejais, visų pirma, kai
didelė dalis viešojo sektoriaus institucijų 
veiklos sąnaudų, patiriamų vykdant tų 
institucijų viešąją užduotį, yra susijusios 
su jų intelektinės nuosavybės teisių
naudojimu ir kai tai atitinka visuomenės 
interesą, viešojo sektoriaus institucijoms, 
nepažeidžiant 3 ir 4 dalių nuostatų, gali 
būti leista taikyti didesnį nei ribinių 
sąnaudų dydžio atlyginimą už dokumentų 
pakartotinį naudojimą, remiantis 
objektyviais, skaidriais ir patikrinamais 
kriterijais ir gavus 4 straipsnio 4 dalyje 
nurodytos nepriklausomos institucijos 

(2) Pirma dalis netaikoma:
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sutikimą.
a) išskirtiniais atvejais, kai viešojo 
sektoriaus institucijos siekia gauti pelno, 
kad padengtų didžiąją dalį savo išlaidų, 
patiriamų dėl tokių institucijų vykdomų 
viešųjų užduočių;

b) bibliotekoms (įskaitant universitetų 
bibliotekas), muziejams ir archyvams.

Or. de

Pagrindimas

Kai dokumentai pakartotinai naudojami komerciniais tikslais, viešojo sektoriaus institucijos 
turi turėti teisę rinkti sąnaudas padengiančius mokesčius, kad padengtų su duomenų 
perdavimu susijusias patirtas sąnaudas, taip pat kad nebūtų pakenkta viešojo sektoriaus 
informacijos kokybei ir galimybėms investuoti. Bibliotekos (įskaitant universitetų bibliotekas), 
muziejai ir archyvai savo veiklą iš dalies turi finansuoti patys. Netekus šių pajamų valstybių 
narių kultūrai skirtame biudžete susidarytų didelis deficitas.

Pakeitimas 42
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto 1 papunktis
Direktyva 2003/98/EB
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išskirtiniais atvejais, visų pirma, kai 
didelė dalis viešojo sektoriaus institucijų 
veiklos sąnaudų, patiriamų vykdant tų 
institucijų viešąją užduotį, yra susijusios su 
jų intelektinės nuosavybės teisių 
naudojimu ir kai tai atitinka visuomenės 
interesą, viešojo sektoriaus institucijoms, 
nepažeidžiant 3 ir 4 dalių nuostatų, gali 
būti leista taikyti didesnį nei ribinių 
sąnaudų dydžio atlyginimą už dokumentų 
pakartotinį naudojimą, remiantis 
objektyviais, skaidriais ir patikrinamais 
kriterijais ir gavus 4 straipsnio 4 dalyje 
nurodytos nepriklausomos institucijos 
sutikimą.

2. Kai dalis viešojo sektoriaus institucijų 
veiklos sąnaudų, patiriamų vykdant tų 
institucijų viešąją užduotį, yra susijusios su 
jų intelektinės nuosavybės teisių 
naudojimu ir kai tai atitinka visuomenės 
interesą, viešojo sektoriaus institucijoms, 
nepažeidžiant 3 ir 4 dalių nuostatų, gali 
būti leista taikyti didesnį nei ribinių 
sąnaudų dydžio atlyginimą už dokumentų 
pakartotinį naudojimą, remiantis 
objektyviais, skaidriais ir patikrinamais 
kriterijais ir gavus 4 straipsnio 4 dalyje 
nurodytos nepriklausomos institucijos 
sutikimą.
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Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti, kad viešojo sektoriaus institucijos išlaikytų savo lankstumą valdant 
nuosavą biudžetą ir kad mokesčių mokėtojams nekiltų papildomų išlaidų, ypač biudžeto 
apribojimų laikais. Šiuo pakeitimu užtikrinami šie tikslai. Be to, patartina, kad viešosios 
institucijos neribotų jų tvarkomos informacijos kiekio dėl didelių išlaidų.

Pakeitimas 43
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto 1 papunktis
Direktyva 2003/98/EB
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Nepaisant 1 ir 2 dalies nuostatų, 
bibliotekos (įskaitant universitetų 
bibliotekas), muziejai ir archyvai gali 
taikyti didesnį nei ribinių sąnaudų dydžio 
atlyginimą už jų saugomų dokumentų 
pakartotinį naudojimą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 44
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto 2 papunktis
Direktyva 2003/98/EB
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dabartinė 6 straipsnio formuluotė tampa 
šio straipsnio 4 dalimi.

2. Dabartinė 6 straipsnio formuluotė tampa 
šio straipsnio 4 dalimi, tekstas keičiamas 
taip:
„4. Tais atvejais, kai imamas mokestis 
pagal 2 dalies nuostatas, bendras mokestis 
turėtų būti nustatomas remiantis 
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objektyviais, skaidriais ir įvairiais 
kriterijais, o bendros pajamos iš 
dokumentų teikimo ir leidimo juos 
pakartotinai naudoti neturi viršyti 
rinkimo, sudarymo, atkūrimo, galimybių 
naudotis šiais dokumentais sudarymo ir 
platinimo išlaidų kartu su pagrįsta 
investicijų grąža. Pirmoje ir antroje dalyje 
nurodytas mokestis turėtų būti orientuotas 
į išlaidų padengimą per atitinkamą 
apskaitos laikotarpį ir apskaičiuojamas 
laikantis atitinkamoms viešojo sektoriaus 
institucijoms taikytinų apskaitos 
principų.“

Or. de

Pakeitimas 45
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/98/EB
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. po 4 dalies įrašoma tokia dalis:
„4a. Valstybės narės paskiria nacionalinę 
instituciją, kuri yra kompetentinga ir 
tinkama tikrinti, kaip laikomasi 4 dalyje 
nurodytų mokesčio apskaičiavimo 
kriterijų.“

Or. de

Pakeitimas 46
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto 3 papunktis
Direktyva 2003/98/EB
6 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrodyti, kad atlyginimas atitinka šio 
straipsnio nuostatas, privalo viešojo 
sektoriaus institucija, kuri ima atlyginimą 
už pakartotinį naudojimą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 47
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Direktyva 2003/98/EB
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 7 straipsnyje „Skaidrumas“ po žodžių
„apskaičiuojant atlyginimą“ įrašomi 
žodžiai „viršijantį ribines sąnaudas arba“.

(7) 7 straipsnyje „Skaidrumas“ trečias 
sakinys keičiamas taip:

„Atitinkama viešojo sektoriaus institucija 
taip pat nurodo, į kokius veiksnius 
atsižvelgiama apskaičiuojant atlyginimą, 
nurodytą 6 straipsnyje.“

Or. de

Pakeitimas 48
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto 1 papunktis
Direktyva 2003/98/EB
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Viešojo sektoriaus institucijos gali leisti 
pakartotinai naudoti dokumentus 
nekeldamos jokių sąlygų arba gali taikyti
tokias sąlygas, kaip įpareigojimas pateikti 

„Viešojo sektoriaus institucijos gali leisti 
pakartotinai naudoti dokumentus 
nekeldamos jokių sąlygų arba prireikus
gali taikyti su licencija susijusias sąlygas, 
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nuorodą į šaltinį, kai reikia, išduodamos 
licenciją. Tomis sąlygomis be reikalo 
neribojamos pakartotinio naudojimo 
galimybės, ir tos sąlygos nenaudojamos 
konkurencijai riboti.

kuriose reglamentuojami esminiai 
klausimai. Tomis sąlygomis be reikalo 
neribojamos pakartotinio naudojimo 
galimybės, ir tos sąlygos nenaudojamos 
konkurencijai riboti.

Or. de

Pakeitimas 49
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies a punkto 1 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Siekdama nuoseklaus šio straipsnio 
įgyvendinimo, Komisija priima gaires dėl 
rekomenduojamų standartinių ir atvirų 
licencijų, kad būtų galima pakartotinai 
naudotis viešojo sektoriaus informacija. Į 
šias gaires bus įtraukta speciali duomenų 
apsaugos išlyga.

Or. en

Pakeitimas 50
Heide Rühle, Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Kai leidžiamas pakartotinis asmens 
duomenų naudojimas;
a) Į licencijas turėtų būti įtraukta speciali 
duomenų apsaugos išlyga. Šios išlygos 
turinys turėtų būti nustatomas 
atsižvelgiant į licenciją ir susijusius 
duomenis, be kita ko, esamą duomenų 
apsaugos riziką, atvejo sudėtingumą, 
susijusių asmens duomenų pobūdį ir 
tikėtinus pakartotinio duomenų 
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naudojimo tikslus.
b) Licencijos sąlygos turėtų apimti tikslus, 
kuriais galima tvarkyti asmens duomenis.
c) Į licencijos sąlygas reikėtų įtraukti 
nuostatas, užtikrinančias, kad 
pakartotiniai naudotojai nebandys 
nustatyti duomenų subjektus, 
nepalengvins to tretiesiems asmenims ir 
nenaudos tų duomenų su šiais asmenimis 
susijusioms priemonėms arba 
sprendimams paremti.
d) Į licencijos sąlygas dėl duomenų 
perdavimo pakartotinio naudojimo tikslais 
tarptautiniu mastu reikia įtraukti 
nuostatas ir prireikus sutarčių sąlygas dėl 
tinkamų duomenų apsaugos lygių arba 
kitą tinkamą perdavimo į trečiąsias šalis 
pakartotiniam naudojimui teisinį 
pagrindą.

Or. en

Pakeitimas 51
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Direktyva 2003/98/EB
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įgyvendintos praktinio pobūdžio 
priemonės, lengvinančios pakartotiniam 
naudojimui prieinamų dokumentų paiešką 
įvairiomis kalbomis, tokios kaip 
pagrindinių dokumentų su aktualiais 
metaduomenimis registrų sąrašai, 
pageidautina prieinami internetu ir pateikti
elektroniniu formatu, ir portalai, sujungti 
su decentralizuotais registrų sąrašais.

Valstybės narės imasi praktinio pobūdžio 
priemonių, lengvinančių pakartotiniam 
naudojimui prieinamų dokumentų paiešką 
visoje Europos Sąjungoje, tokių kaip 
pagrindinių dokumentų su aktualiais 
metaduomenimis registrų sąrašai, 
pageidautina prieinami technologiniu 
požiūriu neutraliu elektroniniu formatu, ir 
portalai, sujungti su registrų sąrašais.“

Or. de
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Pagrindimas

Tikslinga suteikti paieškos įvairiomis kalbomis galimybę ir jau šiandien tokia galimybė 
sudaroma savanoriškai . Tačiau atsižvelgiant į finansinę viešojo sektoriaus padėtį visuotinė 
pareiga sudaryti galimybes tokią paiešką vykdyti ir kitomis Europos kalbomis lemtų 
neproporcingai dideles sąnaudas.

Pakeitimas 52
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/98/EB
11 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) 11 straipsnio 2 dalis keičiama taip:
„2. Nepaisant 1 dalies, tais atvejais, kai 
suteikti išskirtinę teisę yra būtina sąlyga 
viešojo intereso paslaugai, tokių 
išskirtinių susitarimų galiojimas turi būti 
reguliariai persvarstomas bent kas ketveri 
metai. Išskirtiniai susitarimai, sudaryti 
šiai direktyvai įsigaliojus, turi būti 
skaidrūs ir atitinkamų viešojo sektoriaus 
institucijų viešai skelbiami.“

Or. de

Pakeitimas 53
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 b punktas (naujas)
Direktyva 2003/98/EB
11 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) 11 straipsnyje įrašoma ši dalis:
„2a. Nepaisant 1 dalies, kai išskirtinė teisė 
į komercinį naudojimą suteikiama dėl 
kultūros išteklių skaitmeninimo, 
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komercinio naudojimo laikotarpis negali 
trukti ilgiau nei septynerius metus. Šiuo 
laikotarpiu nevykdoma išskirtinės teisės 
peržiūra. Išskirtiniai susitarimai, sudaryti 
šiai direktyvai įsigaliojus, turi būti 
skaidrūs ir viešai skelbiami.“

Or. de

Pakeitimas 54
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 10 punkto įžanginė dalis
Direktyva 2003/98/EB
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 11 straipsnio „Išskirtinių susitarimų 
draudimas“ 3 dalies pabaigoje pridedamas 
toks sakinys:

(10) 11 straipsnio „Išskirtinių susitarimų 
draudimas“ 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Esami išskirtiniai susitarimai, kuriems 
negali būti taikoma išimtis pagal šio 
straipsnio 2 dalį, nutraukiami sutarčiai 
pasibaigus arba bet kuriuo atveju ne vėliau 
kaip iki 2008 m. gruodžio 31 d. Tačiau 
tokie susitarimai, taikomi bibliotekoms
(įskaitant universitetų bibliotekas), 
muziejams ir archyvams, kuriems 
netaikomos išimtys pagal 2 arba 2a dalis,
panaikinami pasibaigus sutarčiai arba bet 
kuriuo atveju ne vėliau kaip 20XX m. 
gruodžio 31 d. [praėjus 6 metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo datos].“

Or. de

Pakeitimas 55
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto įžanginė dalis
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Direktyva 2003/98/EB
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) 13 straipsnyje „Peržiūra“ 2008 m. 
liepos 1 d. data keičiama į [3 metai nuo 
perkėlimo į nacionalinę teisę datos] datą ir 
įrašoma tokia pastraipa:

(12) 13 straipsnyje „Peržiūra“ 2008 m. 
liepos 1 d. data keičiama į [5 metai nuo 
įsigaliojimo datos] datą ir įrašoma tokia 
pastraipa:

Or. de

Pakeitimas 56
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Direktyva 2003/98/EB
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kasmet teikia Komisijai 
ataskaitą dėl viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
masto, informacijos pateikimo naudoti 
sąlygų ir 4 straipsnio 4 dalyje nurodytos 
nepriklausomos institucijos veiklos.

Valstybės narės kas dvejus metus teikia 
Komisijai ataskaitą dėl viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
masto, informacijos pateikimo naudoti 
sąlygų ir 4 straipsnio 4 dalyje nurodytos 
nepriklausomos institucijos veiklos.

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, ar būtų naudinga nustatyti pareigą kasmet teikti ataskaitą , nes per vienerius metus 
negalima tikėtis faktų, apie kuriuos reikia teikti ataskaitą, pokyčių, be to, nustačius tokią 
pareigą viešojo sektoriaus institucijoms būtų užkrauta neproporcinga papildoma našta.


