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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) За документ се счита документ 
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 
подобна обработка, или определят 
специфична технология, необходима 
за обработката, не се считат за 
документи са в машинночетим 
формат. Държавите членки 
осигуряват използването на открити 
машинночетими формати, с 
изключение на данните, когато други 
формати са по-подходящи и 
обосновани.

Or. en

Изменение 2
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 

(12) Ако се налагат такси за повторната 
употреба на документи, те по принцип 
следва да бъдат ограничени до 
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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.

допълнителните разходи, възникнали в 
процеса на даването на отговор на 
определено искане за повторна 
употреба. 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 
винаги да се носи от органа от 
обществения сектор, таксуващ 
повторната употреба на документите.
Тези такси следва да се определят 
съгласно обективни, прозрачни и 
проверими критерии.

Or. en

Изменение 3
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 
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 

(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 
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 
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данни, също могат да играят важна 
роля в това отношение. Поради това 
държавите членки следва да насърчават 
използването на отворени лицензии от 
държавната администрация.

данни, следва да играят важна роля в 
това отношение. Поради това държавите 
членки следва да насърчават 
използването на отворени лицензии 
които с времето следва да бъдат 
стандартизирани в целия Съюз.

Or. en

Изменение 4
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 могат да 
предоставят подходящи правомощия 
на съществуващ орган да 
преразглежда всяко решение, взето от 
секторен орган, относно повторната 
употреба. 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. en

Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Необходимо е да се гарантира, че 
държавите членки (виж съображение 19) 
докладват на Комисията за степента 
на повторна употреба на информация
от обществения сектор, условията, при 
които тя се предоставя, и за работата на 
независимия 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.

(17) Необходимо е да се гарантира, че 
държавите членки (виж съображение 19) 
докладват на Комисията за 
наличността на информация за 
повторна употреба от обществения 
сектор, условията, при които тя се 
предоставя, и за работата на 
независимия 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. en

Изменение 6
Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 1 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 а) В параграф 2, буква в) се заменя 
със следното:
„в) документи, които са изключени от 
достъп по силата на режимите за 
достъп в държавите членки, 
включително въз основа на:
- защита на националната сигурност 
(например Държавна сигурност), 
отбраната или обществената 
сигурност,
- поверителния характер на 
статистически данни или търговски 
данни;
- защита на личната сфера и личните 
данни;
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Or. en

Изменение 7
Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2003/98/ЕО
Член 2 – точка 6 (нова)

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. „документ в машинночетим 
формат“ означава цифров документ 
във файлов формат, който дава 
възможност компютърни приложни 
програми лесно да идентифицират, 
разпознават и по технологично 
неутрален начин да извличат данни 
от този документ, които 
представляват интерес.

Or. en

Изменение 8
Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – точка -1 (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(- 1) Параграф 1 се заменя със 
следното:
Органите от обществения сектор 
обработват чрез електронни средства
исканията за многократно 
използване. Там където е уместно и 
подходящо, чрез електронни средства 
те предоставят документа за 
повторно използване на заявителя 
или, ако е необходима лицензия, 
финализират предложението за 
лицензия на заявителя в рамките на 
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разумен срок, който да съответства на 
графиците, установени за 
обработката на заявки за достъп до 
документи.

Or. en

Изменение 9
Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 – параграф 1 (нов)

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 
изпълнение на искане за повторно 
използване, ако това поражда 
допълнителни разходи.“

Or. en

Изменение 10
Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 2
Директива 2003/98/ЕО
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Съществуващият текст на член 6 
става параграф 4.

(2) Съществуващият текст на член 6 
става параграф 4 и се добавя следният 
текст: „В случаите, в които се 
налагат такси по силата на 
параграфи 2 и 3, те се определят 
съгласно обективни, прозрачни и 
проверими критерии, а общият 
приход от доставяне и разрешаване 
на повторно използване на документи 
не надвишава стойността на 
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събирането, производството, 
възпроизвеждането, 
разпространението, както и, ако е 
приложимо, анонимизирането на 
личните данни, заедно с разумен 
приход от инвестициите. В 
образуването на таксите следва да се 
вземе предвид стойността през 
определения счетоводен период, като 
се извърши калкулиране, 
съответстващо на приложимите 
счетоводни принципи по отношение 
на заинтересованите органи от 
обществения сектор.“

Or. en

Изменение 11
Предложение за директива
Член 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), думите
„когато е възможно и целесъобразно“ 
се заличават, а думите „над 
допълнителните разходи или“ се 
добавят след „при изчислението на 
такси“.

Or. en

Изменение 12
Предложение за директива
Член 1 – точка 8 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органите от обществения сектор могат 
да разрешат повторната употреба 

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

безусловно или могат да поставят 
условия чрез лицензия, като например 
посочване на източника, когато това е 
целесъобразно. Тези условия се правят 
достояние чрез електронни средства 
и не налагат ненужни ограничения 
върху възможностите за повторна 
употреба и не се използват с цел 
ограничаване на конкуренцията.

Or. en

Изменение 13
Предложение за директива
Член 1 – точка 8 – точка 1 а (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 8 – параграф 3 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 14
Предложение за директива
Член 1 – точка 12
Директива 2003/98/ЕО
Член 13 – параграф 3 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки докладват ежегодно
на Комисията за степента на повторна 

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

наличността на информация за 
повторна употреба от обществения 
сектор, условията, при които тя се 
предоставя, и за работата на 
независимия орган, посочен в член 4, 
параграф 4.

Or. en


