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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

2011/0430(COD)

30.5.2012

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe 
taaskasutamise kohta
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

Arvamuse koostaja: Rafał Trzaskowski



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

ET

PA_Legam



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

ET

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Dokument on masinloetav, kui 
tegemist on sellises failivormingus 
digitaalse dokumendiga, et 
tarkvararakendused suudavad sellel 
olevat teavet lihtsalt tuvastada, ära tunda 
ja välja lugeda. Masinloetavaks 
dokumendiks ei peeta dokumente, mis on 
sellist käsitlemist mingil moel piiravas 
vormingus või mille käsitlemise jaoks on 
vaja erilist tehnoloogiat. Liikmesriigid 
tagavad masinloetavate avatud 
vormingute kasutamise, välja arvatud 
sellise teabe puhul, mille korral on 
kohasem ja õigustatum kasutada muid 
vorminguid. 

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kui dokumentide taaskasutamise eest 
võetakse tasu, peaks see põhimõtteliselt 
piirduma dokumentide paljundamisest ja 
levitamisest tulenevate piirkuludega, välja 
arvatud juhul, kui kõrgemad tasud on 
erandkorras põhjendatud objektiivsete, 
läbipaistvate ja kontrollitavate 
kriteeriumidega. Eelkõige tuleks arvesse 
võtta vajadust mitte takistada selliste 
avaliku sektori asutuste normaalset 

(12) Kui dokumentide taaskasutamise eest 
võetakse tasu, peaks see põhimõtteliselt 
piirduma dokumentide
taaskasutamistaotluse täitmise protsessist
tulenevate piirkuludega. Eelkõige tuleks 
arvesse võtta vajadust mitte takistada 
selliste avaliku sektori asutuste normaalset 
toimimist, kes katavad olulise osa oma 
avalik-õiguslike ülesannete täitmisega 
seotud tegevuskuludest oma 



PE489.694v01-00 4/10 PA\903358ET.doc

ET

toimimist, kes katavad olulise osa oma 
avalik-õiguslike ülesannete täitmisega 
seotud tegevuskuludest oma 
intellektuaalomandi õiguste kasutamisega.
Dokumentide taaskasutamise eest tasu 
võtval avaliku sektori asutusel peaks olema 
kohustus tõendada, et tasud on kulupõhised 
ja vastavad asjaomastele piirangutele.

intellektuaalomandi õiguste kasutamisega.
Dokumentide taaskasutamise eest tasu 
võtval avaliku sektori asutusel peaks alati
olema kohustus tõendada, et tasud on 
kulupõhised ja vastavad asjaomastele 
piirangutele. Tasu tuleks määrata 
objektiivsete, läbipaistvate ja 
kontrollitavate kriteeriumide alusel. 

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Dokumendi taaskasutamisega seoses 
võivad avaliku sektori asutused kehtestada 
võimaluse korral taaskasutajatele 
tingimusi, näiteks nõuda allika 
äramärkimist. Avaliku sektori teabe 
taaskasutamise litsentsidega tuleks igal 
juhul kehtestada taaskasutamisele 
võimalikult vähe piiranguid. Siin võib olla
oluline roll ka veebis kättesaadavatel 
avatud litsentsidel, mis annavad suuremad 
taaskasutamise õigused ilma 
tehnoloogiliste, rahaliste ja geograafiliste 
piiranguteta ning põhinevad avatud 
andmevormingutel. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid soodustama valitsuse avatud 
litsentside kasutamist.

(13) Dokumendi taaskasutamisega seoses 
võivad avaliku sektori asutused kehtestada 
võimaluse korral taaskasutajatele 
tingimusi, näiteks nõuda allika 
äramärkimist. Avaliku sektori teabe 
taaskasutamise litsentsidega tuleks igal
juhul kehtestada taaskasutamisele 
võimalikult vähe piiranguid. Siin peaks 
olema oluline roll ka veebis 
kättesaadavatel avatud litsentsidel, mis 
annavad suuremad taaskasutamise õigused 
ilma tehnoloogiliste, rahaliste ja 
geograafiliste piiranguteta ning põhinevad 
avatud andmevormingutel. Seetõttu 
peaksid liikmesriigid soodustama avatud 
litsentside kasutamist, mis peaks aja 
jooksul saama normiks kogu Euroopa 
Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks, et nõuetekohaselt rakendada 
käesoleva direktiivi mõningaid aspekte, 
nagu õiguskaitsevahendid, tasu võtmise 
põhimõtete ja aruandluskohustuse täitmine, 
on vaja, et järelevalvet teostaksid 
sõltumatud asutused, kes on avaliku sektori 
teabe taaskasutamise küsimustes pädevad. 
Liidu tasandi strateegiate kooskõla 
tagamiseks tuleks edendada sõltumatute 
asutuste vahelist koostööd, vahetades 
eelkõige teavet parimate tavade ja andmete 
taaskasutamise poliitika kohta.

(14) Selleks, et nõuetekohaselt rakendada 
käesoleva direktiivi mõningaid aspekte, 
nagu õiguskaitsevahendid, tasu võtmise 
põhimõtete ja aruandluskohustuse täitmine, 
on vaja, et järelevalvet teostaksid 
sõltumatud asutused, kes on avaliku sektori 
teabe taaskasutamise küsimustes pädevad. 
Liikmesriigid võivad anda olemasolevale 
organile asjakohased volitused vaadata 
läbi kõik taaskasutamist käsitlevad 
avaliku sektori asutuse otsused. Liidu 
tasandi strateegiate kooskõla tagamiseks 
tuleks edendada sõltumatute asutuste 
vahelist koostööd, vahetades eelkõige 
teavet parimate tavade ja andmete 
taaskasutamise poliitika kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) On vaja tagada, et liikmesriigid (vt 
põhjendus 19) esitavad komisjonile 
aruande avaliku sektori teabe
taaskasutamise ulatuse, kõnealuse teabe 
kättesaadavaks tegemise tingimuste ja 
sõltumatu asutuse töö kohta. Liidu tasandi 
strateegiate kooskõla tagamiseks tuleks 
edendada sõltumatute asutuste vahelist 
koostööd, vahetades eelkõige teavet 
parimate tavade ja andmete taaskasutamise 
poliitika kohta.

(17) On vaja tagada, et liikmesriigid (vt 
põhjendus 19) esitavad komisjonile 
aruande avaliku sektori taaskasutatava
teabe kättesaadavuse, kõnealuse teabe 
kättesaadavaks tegemise tingimuste ja 
sõltumatu asutuse töö kohta. Liidu tasandi 
strateegiate kooskõla tagamiseks tuleks 
edendada sõltumatute asutuste vahelist 
koostööd, vahetades eelkõige teavet 
parimate tavade ja andmete taaskasutamise 
poliitika kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Lõike 2 punkt c asendatakse 
järgmisega:
„(c) dokumentide suhtes, millele 
juurdepääs on liikmesriikide 
juurdepääsukorra kohaselt keelatud, 
sealhulgas järgmistel põhjustel:
– riikliku julgeoleku (st riigi julgeoleku) 
kaitse, riigikaitse või avaliku korra 
kaitse,
– statistika- või ärisaladus,

– isikuandmete ja eraelu puutumatuse 
kaitse;” 

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 2 – lõige 6 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „masinloetav” – digitaalsed 
dokumendid on piisavalt struktureeritud, 
nii et tarkvararakendused suudavad
usaldusväärselt tuvastada üksikuid 
faktiväiteid ja nende sisemist struktuuri.”.

6. „masinloetavas vormingus dokument” 
on digitaalne dokument, mis on sellises 
failivormingus, et tarkvararakendused 
suudavad lihtsalt ja tehnoloogiliselt 
neutraalsel viisil tuvastada, ära tunda ja 
välja lugeda sellel olevat vajalikku teavet.

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 4 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(- 1) Lõige 1 asendatakse järgmisega:
Avaliku sektori asutused menetlevad 
taaskasutamistaotlusi elektrooniliselt. 
Dokument tehakse taotlejale 
kättesaadavaks võimaluse ja vajaduse 
korral elektrooniliselt või, kui vaja on 
litsentsi, esitavad taotlejale 
litsentsipakkumise mõistliku aja jooksul, 
mis on vastavuses dokumentidele 
juurdepääsu taotluste menetlemiseks 
kehtestatud tähtaegadega.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 6 – punkt 1
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 6 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui dokumentide taaskasutamise eest 
võetakse tasu, piirdub avaliku sektori 
asutuste nõutav kogusumma dokumentide
paljundamisest ja levitamisest tulenevate 
piirkuludega.”

1. Kui dokumentide taaskasutamise eest 
võetakse tasu, piirdub avaliku sektori 
asutuste nõutav kogusumma dokumentide
taaskasutamistaotluse rahuldamisest 
tulenevate piirkuludega juhul, kui see 
tekitab lisakulu.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 6 – punkt 2
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Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) artikli 6 senine tekst muudetakse 
lõikeks 4;

(2) artikli 6 senine tekst muudetakse 
lõikeks 4 ning lisatakse järgmine lause:
„Tasu võtmise korral (vastavalt lõigetele 2 
ja 3) tuleks tasu kehtestada objektiivsete, 
läbipaistvate ja kontrollitavate 
kriteeriumide alusel ning dokumentide 
taaskasutamise võimaldamisest ja 
lubamisest saadav kogutulu ei tohi 
ületada dokumentide kogumise, 
koostamise, paljundamise, levitamise ja 
vajaduse korral isikuandmete 
anonüümseks muutmise kulusid, millele 
lisandub mõistlik investeeringutasuvus. 
Tasud peavad olema vastava 
arvestusperioodi lõikes kulupõhised ning 
need tuleb arvutada vastavalt asjaomaste 
avaliku sektori asutuste suhtes 
kohaldatavatele arvestuspõhimõtetele.”

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 7
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Artiklis 7 (Läbipaistvus) lisatakse
sõnade „tasude arvutamisel” ette sõnad
„või piirkulusid ületavate”.

7. Artiklis 7 (Läbipaistvus) kustutatakse 
sõnad „vajaduse ja võimaluse korral” 
ning sõnade „tasude arvutamisel” ette
lisatakse sõnad „või piirkulusid ületavate”.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 8 – punkt 1
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Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori asutused võivad lubada 
dokumente taaskasutada tingimusteta või 
kehtestada asjaomastes valdkondades 
tingimusi, kui vaja, litsentside abil. Need 
tingimused ei tohi taaskasutamist 
põhjendamatult piirata ning neid ei tohi 
kasutada konkurentsi piiramiseks.

Avaliku sektori asutused võivad lubada 
dokumente taaskasutada tingimusteta või 
kehtestada asjaomastes valdkondades 
tingimusi, kui vaja, litsentside abil. Need 
tingimused avaldatakse elektrooniliselt, 
need ei tohi taaskasutamist põhjendamatult 
piirata ning neid ei tohi kasutada 
konkurentsi piiramiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 8 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 8 – lõige 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Lisatakse järgmine lõige:
„3. Käesoleva artikli järjepideva 
rakendamise huvides võtab komisjon 
vastu suunised soovitusliku standardi ja 
eelistatavalt ka avaliku sektori teabe 
taaskasutamise avatud litsentside kohta. 
Need suunised sisaldavad konkreetset 
andmekaitseklauslit.”

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 12
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 13 – lõige 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Liikmesriigid esitavad komisjonile igal Liikmesriigid esitavad komisjonile iga 
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aastal aruande avaliku sektori teabe
taaskasutamise ulatuse, kõnealuse teabe 
kättesaadavaks tegemise tingimuste ja 
artikli 4 lõikes 4 osutatud sõltumatu 
asutuse töö kohta.”.

kolme aasta järel aruande avaliku sektori
taaskasutatava teabe kättesaadavuse, 
kõnealuse teabe kättesaadavaks tegemise 
tingimuste ja artikli 4 lõikes 4 osutatud 
sõltumatu asutuse töö kohta.

Or. en


