
PA\903358CS.doc PE489.694v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2011/0430(COD)

30. 5. 2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

Navrhovatel: Rafał Trzaskowski



PE489.694v01-00 2/10 PA\903358CS.doc

CS

PA_Legam



PA\903358CS.doc 3/10 PE489.694v01-00

CS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Dokument je považován za 
dokument ve strojově čitelném formátu, 
jedná-li se o elektronický dokument v 
elektronickém souboru, který umožňuje 
softwarovým aplikacím v něm snadno 
nalézt, rozeznat a získat údaje.   
Dokumenty zakódované v souborech, 
které nějakým způsobem brání 
uvedenému zpracování nebo které 
vyžadují ke zpracování určitou 
technologii, nejsou považovány za 
dokumenty ve strojově čitelném formátu. 
Členské státy zajistí využívání otevřených 
strojově čitelných formátů s výjimkou 
údajů, v jejichž případě jsou jiné formáty 
vhodnější a zdůvodnitelné. 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V případě, že jsou za opakované 
použití dokumentů vybírány poplatky, 
měly by být v zásadě omezeny na mezní 
náklady na reprodukci a šíření 
příslušných dokumentů, s výjimkou 
případů odůvodněných podle 
objektivních, průhledných a ověřitelných 
kritérií. Zejména je třeba dbát, aby nebyl 

(12) V případě, že jsou za opakované 
použití dokumentů vybírány poplatky, 
měly by být v zásadě omezeny na mezní 
náklady vzniklé v průběhu postupu, jehož 
cílem je vyhovět žádosti o opakované
použití. Zejména je třeba dbát, aby nebyl 
omezen běžný provoz subjektů veřejného 
sektoru, které podstatnou část svých 
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omezen běžný provoz subjektů veřejného 
sektoru, které podstatnou část svých 
provozních nákladů souvisejících s 
výkonem jejich veřejných úkolů hradí z 
užívání svých práv duševního vlastnictví. 
Subjekt veřejného sektoru vybírající 
poplatky za opakované použití dokumentů 
by měl mít povinnost prokázat, že poplatky 
jsou určeny z hlediska nákladů a jsou v 
souladu s příslušnými limity.

provozních nákladů souvisejících s 
výkonem jejich veřejných úkolů hradí z 
užívání svých práv duševního vlastnictví. 
Subjekt veřejného sektoru vybírající 
poplatky za opakované použití dokumentů 
by měl mít povinnost prokázat, že poplatky 
jsou určeny z hlediska nákladů a jsou vždy
v souladu s příslušnými limity. Tyto 
poplatky je třeba stanovit na základě 
objektivních, transparentních a 
ověřitelných kritérií. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V souvislosti s každým opakovaným 
použitím dokumentu mohou subjekty 
veřejného sektoru ve vhodných případech 
uložit uživateli podmínky týkající se např. 
uvedení zdroje. Všechny licence na 
opakované použití informací veřejného 
sektoru by každopádně měly klást co 
možná nejméně omezení opakovaného 
použití. V tomto ohledu mohou hrát 
důležitou úlohu také otevřené licence 
dostupné on-line, které udělují širší práva 
k opakovanému použití bez 
technologických, finančních nebo 
zeměpisných omezení a využívají otevřené 
datové formáty. Proto by měly členské 
státy podporovat používání otevřených 
vládních licencí.

(13) V souvislosti s každým opakovaným 
použitím dokumentu mohou subjekty 
veřejného sektoru ve vhodných případech 
uložit uživateli podmínky týkající se např. 
uvedení zdroje. Všechny licence na 
opakované použití informací veřejného 
sektoru by každopádně měly klást co 
možná nejméně omezení opakovaného 
použití. V tomto ohledu by měly hrát 
důležitou úlohu otevřené licence dostupné 
on-line, které udělují širší práva 
k opakovanému použití bez 
technologických, finančních nebo 
zeměpisných omezení a využívají otevřené 
datové formáty. Proto by měly členské 
státy podporovat používání otevřených 
licencí, které by měly být brzy 
standardizovány v celé Unii. 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Řádné provádění některých 
ustanovení této směrnice, týkajících se 
například prostředků pro zjednání nápravy, 
dodržování zásad vybírání poplatků a 
povinností podávat zprávy, vyžaduje 
dohled příslušných nezávislých orgánů pro 
opakované použití informací veřejného 
sektoru. Pro zajištění jednotnosti přístupů 
na úrovni Unie by měla být podporována 
koordinace mezi nezávislými orgány, 
zejména prostřednictvím výměny 
informací o osvědčených postupech a 
postupech v oblasti opakovaného použití 
údajů.

(14) Řádné provádění některých 
ustanovení této směrnice, týkajících se 
například prostředků pro zjednání nápravy, 
dodržování zásad vybírání poplatků a 
povinností podávat zprávy, vyžaduje 
dohled příslušných nezávislých orgánů pro 
opakované použití informací veřejného 
sektoru. Členské státy by mohly svěřit 
příslušné pravomoci již existujícímu 
subjektu, který by přezkoumal každé 
rozhodnutí, které učiní odvětvový subjekt 
ohledně opakovaného použití. Pro 
zajištění jednotnosti přístupů na úrovni 
Unie by měla být podporována koordinace 
mezi nezávislými orgány, zejména 
prostřednictvím výměny informací 
o osvědčených postupech a postupech 
v oblasti opakovaného použití údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Je třeba zajistit, aby členské státy (viz 
bod odůvodnění 19) podávaly Komisi 
zprávy o míře opakovaného použití
informací veřejného sektoru, podmínkách 
jejich zpřístupňování a práci nezávislého 
orgánu. Pro zajištění jednotnosti přístupů 
na úrovni Unie by měla být podporována 
koordinace mezi nezávislými orgány, 
zejména prostřednictvím výměny 
informací o osvědčených postupech a 
postupech v oblasti opakovaného použití 
údajů.

(17) Je třeba zajistit, aby členské státy (viz 
bod odůvodnění 19) podávaly Komisi 
zprávy o dostupnosti informací veřejného 
sektoru pro opakované použití, 
podmínkách jejich zpřístupňování a práci 
nezávislého orgánu. Pro zajištění 
jednotnosti přístupů na úrovni Unie by 
měla být podporována koordinace mezi 
nezávislými orgány, zejména 
prostřednictvím výměny informací 
o osvědčených postupech a postupech 
v oblasti opakovaného použití údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1 a) v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje 
tímto:
'(c) dokumenty, které nejsou přístupné 
podle režimů přístupu v členských 
státech, včetně z důvodů:
– ochrany národní bezpečnosti (tj. 
bezpečnosti státu), obrany nebo veřejné 
bezpečnosti,
– statistického nebo obchodního 
tajemství;
– ochrany soukromí a osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 2 – bod 6 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „strojově čitelným“ rozumí, že digitální 
dokumenty jsou dostatečně strukturovány 
pro softwarové aplikace umožňující 
spolehlivě rozpoznat jednotlivá uvedená 
fakta a jejich vnitřní strukturu.“

6. „dokumentem ve strojově čitelném 
formátu rozumí dokument v
elektronickém souboru, který umožňuje 
softwarovým aplikacím v něm snadno 
nalézt, rozpoznat a získat příslušné údaje 
technologicky neutrálním způsobem.“

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – bod - 1 (nový)
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Směrnice 2003/98/ES
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(- 1) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
Subjekty veřejného sektoru používají 
při zpracování žádostí o opakované 
použití elektronické prostředky. Pokud je 
to možné a vhodné, tyto subjekty 
poskytnou elektronickými prostředky
dokumenty k opakovanému použití 
žadateli nebo, je-li zapotřebí licence, při 
předkládání konečné licenční nabídky 
žadateli v přiměřené lhůtě, která 
odpovídá lhůtám pro zpracování žádostí 
o přístup k dokumentům, použijí
elektronické prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jsou-li vybírány poplatky za opakované 
použití dokumentů, je celková výše 
poplatků vybíraných subjekty veřejného 
sektoru omezena na mezní náklady vzniklé 
při jejich reprodukci a šíření.

1. Jsou-li vybírány poplatky za opakované 
použití dokumentů, je celková výše 
poplatků vybíraných subjekty veřejného 
sektoru omezena na mezní náklady vzniklé 
při plnění žádosti o opakované použití, 
vzniknou-li přitom dodatečné náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 2
Směrnice 2003/98/ES
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Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Stávající znění článku 6 se označuje 
jako odstavec 4.

(2) Stávající znění článku 6 se označuje 
jako odstavec 4 a vkládá se následující 
text: „V případech, kdy jsou v souladu s 
odstavci 2 a 3 stanoveny poplatky, je 
třeba, aby k tomu byla použita objektivní, 
transparentní a ověřitelná kritéria, a 
celkový příjem vyplývající z poskytování a 
povolování opakovaného použití 
dokumentů nesmí přesahovat náklady na  
shromažďování, vytváření, reprodukci, 
šíření a případně anonymizaci osobních 
údajů se započítáním přiměřeného zisku. 
Poplatky jsou v příslušném účetním 
období určovány z hlediska nákladů a 
stanoveny v souladu s účetními zásadami 
použitelnými pro příslušné subjekty 
veřejného sektoru.“

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/98/ES
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V článku 7 (Průhlednost) se za slova „při 
výpočtu poplatků“ vkládají slova 
„převyšujících mezní náklady nebo“.

7. V článku 7 (Průhlednost) se vypouští 
spojení „pokud je to možné a vhodné“ a
za slova „při výpočtu poplatků“ se vkládají 
slova „převyšujících mezní náklady nebo“.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekty veřejného sektoru mohou povolit 
opakované použití bez dalších podmínek 
nebo mohou uložit podmínky, např. 
uvedení zdroje, případně na základě 
licence. Tyto podmínky nesmějí zbytečně 
omezovat možnosti opakovaného použití a 
nesmějí být použity pro omezování 
hospodářské soutěže.

Subjekty veřejného sektoru mohou povolit 
opakované použití bez dalších podmínek 
nebo mohou uložit podmínky, např. 
uvedení zdroje, případně na základě 
licence. Tyto podmínky jsou k dispozici 
prostřednictvím elektronických prostředků 
a nesmějí zbytečně omezovat možnosti 
opakovaného použití a nesmějí být použity 
pro omezování hospodářské soutěže

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 8 – odst. 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) doplňuje se nový odstavec, který zní:
„3. Pro účely jednotného uplatňování 
tohoto článku přijme Komise pokyny pro 
doporučený standard a preferenčně 
otevřené licence na opakované použití 
informací veřejného sektoru. Součástí 
těchto pokynů bude specifická doložka o 
ochraně údajů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 13 – odst. 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Členské státy předloží Komisi 
každoročně zprávu o míře opakovaného 

„Členské státy předloží Komisi každé tři 
roky zprávu o dostupnosti informací 
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použití informací veřejného sektoru, 
podmínkách jejich zpřístupňování a o práci 
nezávislého orgánu uvedeného v čl. 4 odst. 
4.“

veřejného sektoru pro opakované použití, 
podmínkách jejich zpřístupňování a o práci 
nezávislého orgánu uvedeného v čl. 4 odst. 
4.“

Or. en


