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PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
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, kuriems dėl 
pateisinamų priežasčių labiau tinka kiti 
formatai;

Or. en

Pakeitimas 2
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 

(12) kai nustatomas atlyginimas už 
dokumentų pakartotinį naudojimą, toks 
atlyginimas iš esmės neturėtų viršyti 
ribinių sąnaudų, patiriamų tenkinant 
pakartotinio naudojimo prašymą. Reikėtų 
ypač atsižvelgti į tai, kad neturėtų būti 
trikdoma įprastinė veikla tokių viešojo 
sektoriaus institucijų, kurios didžiąją dalį 
veiklos sąnaudų patiria atlikdamos viešąją 
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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;

užduotį, susijusią su jų intelektinės 
nuosavybės teisių naudojimu. Įrodyti, kad 
atlyginimas pagrįstas sąnaudomis ir 
neviršija atitinkamų ribų, visada turėtų 
viešojo sektoriaus institucija, imanti 
atlyginimą už dokumentų pakartotinį 
naudojimą. Šis atlyginimas turėtų būti 
nustatomas pagal objektyvius, skaidrius ir 
patikrinamus kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 3
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 
be technologinių, finansinių ar geografinių 
apribojimų ir grindžiamos atvirųjų 
duomenų formatais. Todėl valstybės narės 
turėtų skatinti atvirų valdžios licencijų 
naudojimą;

(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 turėtų
atlikti atviros internetu išduodamos 
licencijos, suteikiančios pakartotinio 
naudojimo teisę be technologinių, 
finansinių ar geografinių apribojimų ir 
grindžiamos atvirųjų duomenų formatais.
Todėl valstybės narės turėtų skatinti atvirų 
licencijų, kurios ateityje turėtų būti 
standartizuotos visoje Sąjungoje,
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 4
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 galėtų 
esamai institucijai suteikti atitinkamus 
įgaliojimus peržiūrėti visus sprendimus 
dėl pakartotinio naudojimo, priimtus 
sektoriaus institucijos. 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. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) būtina užtikrinti, kad valstybės narės
(žr. 19 konstatuojamąją dalį) praneštų 
Komisijai apie viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
mastą, sąlygas, kuriomis ši informacija 
prieinama, ir nepriklausomos institucijos 
veiklą. 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;

(17) būtina užtikrinti, kad valstybės narės
(žr. 19 konstatuojamąją dalį) praneštų 
Komisijai apie prieinamumą prie viešojo 
sektoriaus informacijos, skirtos 
pakartotiniam naudojimui, sąlygas, 
kuriomis ši informacija prieinama, ir 
nepriklausomos institucijos veiklą. 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. en
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Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/98/EB
1 straipsnio – 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2 dalies c punktas keičiamas taip:
„c) dokumentams, kurie yra neprieinami 
dėl prieigos tvarkos valstybėse narėse, 
įskaitant tuos, kurie neprieinami dėl:
– nacionalinio saugumo (t. y. valstybės 
saugumo), gynybos ar visuomenės 
saugumo apsaugos;
– statistikos ar komercinio 
konfidencialumo;
– privatumo ir asmens duomenų 
apsaugos;“

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis
Direktyva 2003/98/EB
2 straipsnio 6 dalis (nauja)

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. elektroniniu formatu pateiktas 
dokumentas – tai skaitmeninis dokumentas
pateiktas rinkmenos formatu, kuris leidžia 
kompiuterio programoms lengvai 
nustatyti, atpažinti ir iš šio dokumento 
gauti dominančią informaciją 
technologiškai neutraliu būdu.“

Or. en
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Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 dalies 1 punktas (naujas)
Direktyva 2003/98/EB
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(- 1) 1 dalis keičiama taip:
viešojo sektoriaus institucijos 
pakartotinio naudojimo prašymus 
turėtų nagrinėti elektroninėmis 
priemonėmis. Jos pakartotinio 
naudojimo prašymus, kur įmanoma ir 
tinka, tvarko elektroninėmis 
priemonėmis ir daro dokumentą 
prieinamu prašytojui pakartotiniam 
naudojimui arba, jei reikia licencijos, 
galiausiai suteikia prašytojui licenciją 
per pagrįstą laikotarpį, kuris atitinka 
nustatytus prašymams susipažinti su 
dokumentais tvarkymo terminus;

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 dalies 1 punktas
Direktyva 2003/98/EB
6 straipsnio 1 dalis (nauja)

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 tenkinant pakartotinio 
naudojimo prašymą, jei tai sudaro 
papildomų išlaidų.

Or. en
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Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 dalies 2 punktas
Direktyva 2003/98/EB
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) Dabartinė 6 straipsnio formuluotė tampa 
šio straipsnio 4 dalimi ir papildoma šiuo 
tekstu: „kai nustatomas atlyginimas pagal 
2 ir 3 dalis, jis nustatomas remiantis 
objektyviais, skaidriais ir patikrinamais 
kriterijais ir visos pajamos, gautos už 
dokumentų teikimą ir leidimą naudoti 
juos pakartotinai, neturėtų viršyti 
rinkimo, apdorojimo gamybos, 
dauginimo, platinimo ir, jei taikoma, 
asmens duomenų anonimizacijos 
sąnaudų, drauge turėtų būti gauta 
derama investicijų grąža. Atlyginimas 
turėtų būti pagrįstas sąnaudomis per 
atitinkamą apskaitos laikotarpį ir 
apskaičiuojamas laikantis atitinkamoms 
viešojo sektoriaus institucijoms taikytinų 
apskaitos principų.“

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 dalis
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“ žodžiai „kur 
įmanoma ir tinka“ išbraukiami ir žodžiai 
„apskaičiuojant atlyginimą“ įrašomi po 
žodžių „viršijantį ribines sąnaudas.

Or. en
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Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 dalies 1 punktas
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 
nuorodą į šaltinį, kai reikia, išduodamos 
licenciją. Tomis sąlygomis be reikalo 
neribojamos pakartotinio naudojimo 
galimybės, ir tos sąlygos nenaudojamos 
konkurencijai riboti.

viešojo sektoriaus institucijos gali leisti 
pakartotinai naudoti dokumentus 
nekeldamos jokių sąlygų arba gali taikyti 
tokias sąlygas, kaip įpareigojimas pateikti 
nuorodą į šaltinį, kai reikia, išduodamos 
licenciją. Šios sąlygos prieinamos 
elektroninėmis priemonėmis ir be reikalo 
neribojamos pakartotinio naudojimo 
galimybės, ir tos sąlygos nenaudojamos 
konkurencijai riboti;

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 dalies 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/98/EB
8 straipsnio 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) papildoma šia dalimi:
„3. Siekdama nuoseklaus šio straipsnio 
įgyvendinimo, Komisija priima gaires dėl 
rekomenduojamų standartinių ir, 
geriausiai, atvirų licencijų, kad būtų 
galima pakartotinai naudotis viešojo 
sektoriaus informacija. Į šias gaires bus 
įtraukta speciali duomenų apsaugos 
sąlyga.“

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 12 dalis
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Direktyva 2003/98/EB
13 straipsnio 3 dalis (nauja)

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 trejus metus teikia 
Komisijai ataskaitą dėl viešojo sektoriaus 
informacijos, skirtos pakartotiniam 
naudojimu prieinamumo, informacijos 
pateikimo naudoti sąlygų ir 4 straipsnio 4 
dalyje nurodytos nepriklausomos 
institucijos veiklos.

Or. en


