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POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Dokument uznaje się za dokument 
w formacie przeznaczonym do odczytu 
komputerowego, jeżeli jest dokumentem 
cyfrowym w formacie pliku, który 
umożliwia w prosty sposób aplikacjom 
komputerowym identyfikowanie, 
rozpoznawanie i pozyskiwanie z niego 
danych. Dokumentów zakodowanych w 
plikach ograniczających w jakikolwiek 
sposób takie przetwarzanie lub 
wymagających do przetwarzania 
specjalnej technologii nie uznaje się za 
dokumenty sporządzone w formacie 
przeznaczonym do odczytu 
komputerowego. Państwa członkowskie 
zapewniają korzystanie z otwartych 
formatów przeznaczonych do odczytu 
komputerowego, z wyjątkiem danych, dla 
których właściwsze lub bardziej 
uzasadnione są inne formaty.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W przypadku gdy za ponowne 
wykorzystywanie dokumentów pobierane 
są opłaty, powinny one z zasady 
ograniczać się do kosztów krańcowych 

(12) W przypadku gdy za ponowne 
wykorzystywanie dokumentów pobierane 
są opłaty, powinny one z zasady 
ograniczać się do kosztów krańcowych 
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poniesionych w związku z ich reprodukcją 
i rozpowszechnianiem, z wyjątkiem 
indywidualnych przypadków 
uzasadnionych obiektywnymi, 
przejrzystymi i możliwymi do sprawdzenia 
kryteriami. Należy zwrócić uwagę na to, 
aby nie zakłócić normalnego 
funkcjonowania organów sektora 
publicznego, które pokrywają znaczą część 
swoich kosztów operacyjnych związanych 
z wykonywaniem zadań będących w 
interesie publicznym z dochodów 
uzyskanych z tytułu przysługujących im 
praw własności intelektualnej. Ciężar 
dowodu w kwestii wykazania, iż opłaty 
odzwierciedlają koszty i mieszczą się w 
odnośnych limitach, powinien spoczywać 
na organie sektora publicznego, który 
pobiera opłaty za ponowne 
wykorzystywanie dokumentów.

poniesionych w związku z odpowiedzią na 
dany wniosek o ponowne wykorzystanie.
Należy zwrócić uwagę na to, aby nie 
zakłócić normalnego funkcjonowania 
organów sektora publicznego, które 
pokrywają znaczą część swoich kosztów 
operacyjnych związanych z 
wykonywaniem zadań będących w 
interesie publicznym z dochodów
uzyskanych z tytułu przysługujących im 
praw własności intelektualnej. Ciężar 
dowodu w kwestii wykazania, iż opłaty 
odzwierciedlają koszty i mieszczą się w 
odnośnych limitach, powinien zawsze
spoczywać na organie sektora publicznego, 
który pobiera opłaty za ponowne 
wykorzystywanie dokumentów. Opłaty 
należy ustalić na podstawie obiektywnych, 
przejrzystych i sprawdzalnych kryteriów.

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W związku z wszelkimi przypadkami 
ponownego wykorzystywania dokumentu 
organy sektora publicznego mogą, w miarę 
możliwości, określać warunki, jakie 
powinien spełnić ponowny użytkownik, 
takie jak obowiązek podania źródła.
Wszelkie licencje na ponowne 
wykorzystywanie informacji sektora 
publicznego powinny w każdym 
przypadku ograniczać ponowne 
wykorzystywanie w możliwie 
najmniejszym stopniu. Istotną rolę mogą tu 
odegrać również otwarte licencje dostępne 
w internecie, które przyznają szersze prawa 
do ponownego wykorzystywania bez 
ograniczeń technologicznych, finansowych 
lub geograficznych, i które wykorzystują 

(13) W związku z wszelkimi przypadkami 
ponownego wykorzystywania dokumentu 
organy sektora publicznego mogą, w miarę 
możliwości, określać warunki, jakie 
powinien spełnić ponowny użytkownik, 
takie jak obowiązek podania źródła.
Wszelkie licencje na ponowne 
wykorzystywanie informacji sektora 
publicznego powinny w każdym 
przypadku ograniczać ponowne 
wykorzystywanie w możliwie 
najmniejszym stopniu. Istotną rolę
powinny tu odegrać otwarte licencje 
dostępne w internecie, które przyznają 
szersze prawa do ponownego 
wykorzystywania bez ograniczeń 
technologicznych, finansowych lub 
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otwarte formaty danych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny 
propagować wykorzystywanie otwartych 
licencji organów rządowych i 
samorządowych.

geograficznych, i które wykorzystują 
otwarte formaty danych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny 
propagować wykorzystywanie otwartych 
licencji, które z czasem powinny podlegać 
standaryzacji w całej Unii.

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Prawidłowe wdrożenie niektórych 
elementów niniejszej dyrektywy, takich jak 
środki odwoławcze, zgodność z zasadami 
naliczania opłat i obowiązki 
sprawozdawcze, wymaga nadzoru ze 
strony niezależnych organów do spraw 
ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego. W celu zapewnienia 
spójności podejść na poziomie unijnym 
należy propagować koordynację pomiędzy 
niezależnymi organami, szczególnie 
poprzez wymianę informacji na temat 
najlepszych praktyk i polityki w zakresie 
ponownego wykorzystywania danych.

(14) Prawidłowe wdrożenie niektórych 
elementów niniejszej dyrektywy, takich jak 
środki odwoławcze, zgodność z zasadami 
naliczania opłat i obowiązki 
sprawozdawcze, wymaga nadzoru ze 
strony niezależnych organów do spraw 
ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego. Państwa 
członkowskie mogą przyznać istniejącemu 
organowi odpowiednie kompetencje dla 
przeglądu wszelkich decyzji podjętych 
przez organ sektorowy w sprawie 
ponownego wykorzystania. W celu 
zapewnienia spójności podejść na 
poziomie unijnym należy propagować 
koordynację pomiędzy niezależnymi 
organami, szczególnie poprzez wymianę 
informacji na temat najlepszych praktyk 
i polityki w zakresie ponownego 
wykorzystywania danych.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Należy zadbać o to, by państwa 
członkowskie (zob. motyw 19) 
informowały Komisję o skali ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego, warunków ich udostępniania 
oraz prac niezależnego organu. W celu 
zapewnienia spójności podejść na 
poziomie unijnym należy propagować 
koordynację pomiędzy niezależnymi 
organami, szczególnie poprzez wymianę 
informacji na temat najlepszych praktyk 
i polityki w zakresie ponownego 
wykorzystywania danych.

(17) Należy zadbać o to, by państwa 
członkowskie (zob. motyw 19) 
informowały Komisję o dostępności
informacji sektora publicznego dla 
ponownego wykorzystywania, warunków 
ich udostępniania oraz prac niezależnego 
organu. W celu zapewnienia spójności 
podejść na poziomie unijnym należy 
propagować koordynację pomiędzy 
niezależnymi organami, szczególnie 
poprzez wymianę informacji na temat 
najlepszych praktyk i polityki w zakresie 
ponownego wykorzystywania danych.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – podpunkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) w ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:
'(c) dokumentów wyłączonych z dostępu 
na podstawie systemów dostępu państw 
członkowskich, również ze względu na:
- ochronę bezpieczeństwa narodowego 
(tj. bezpieczeństwa państwa), obronność 
lub bezpieczeństwo publiczne,
- tajemnicę statystyczną lub handlową;
- ochronę prywatności lub danych 
osobowych;

Or. en
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Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 2 – punkt 6 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. „przeznaczone do odczytu 
komputerowego” oznacza, iż dokumenty 
cyfrowe są ustrukturyzowane w sposób
odpowiedni do wiarygodnego 
rozpoznawania przez aplikacje 
komputerowe poszczególnych stwierdzeń 
faktów i ich wewnętrznej struktury.

6. „dokument w formacie przeznaczonym
do odczytu komputerowego” oznacza
dokument cyfrowy w formacie pliku, który 
umożliwia aplikacjom komputerowym 
zidentyfikowanie, rozpoznanie i uzyskanie
w tym dokumencie danych będących 
przedmiotem zainteresowania w sposób
technologicznie neutralny.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – podpunkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(- 1) Ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Organy sektora publicznego rozpatrują 
wnioski o ponowne wykorzystanie za 
pomocą środków elektronicznych. W 
razie możliwości i potrzeby organy te 
udostępniają wnioskodawcy dokument 
do ponownego wykorzystania lub – jeżeli 
potrzebna jest licencja – finalizują ofertę 
licencyjną dla wnioskodawcy w 
rozsądnym terminie zgodnym z 
terminami wyznaczonymi na 
rozpatrywanie wniosków o dostęp do 
dokumentów.

Or. en
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Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – podpunkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli z tytułu ponownego 
wykorzystywania dokumentów pobierane 
są opłaty, całkowita kwota pobierana przez 
organy sektora publicznego ograniczona 
jest do kosztów krańcowych poniesionych 
w związku z ich reprodukcją 
i rozpowszechnianiem.

1. Jeżeli z tytułu ponownego 
wykorzystywania dokumentów pobierane 
są opłaty, całkowita kwota pobierana przez 
organy sektora publicznego ograniczona 
jest do kosztów krańcowych poniesionych 
w związku z rozpatrywaniem wniosku o 
ponowne wykorzystanie, jeżeli powoduje 
on dodatkowe koszty.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – podpunkt 2
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) istniejący tekst art. 6 otrzymuje 
oznaczenie ust. 4;

(2) istniejący tekst art. 6 otrzymuje 
oznaczenie ust. 4 i dodaje się tekst w 
brzmieniu; „Jeśli pobierane są opłaty 
zgodnie z ust. 2 i 3, należy je ustalić w 
oparciu o obiektywne, przejrzyste i 
sprawdzalne kryteria, a całkowity dochód 
z dostarczania i zezwalania na ponowne 
wykorzystywanie dokumentów nie może 
przekraczać kosztów zbierania, 
produkowania, reprodukowania i 
rozpowszechniania oraz – odpowiednio –
anonimizacji danych osobowych wraz z 
rozsądnym zyskiem z inwestycji. Opłaty 
powinny wynikać z kosztów ponoszonych 
w ciągu właściwego okresu 
obrachunkowego i być obliczane zgodnie z 
zasadami rachunkowości stosowanymi w 
danych organach sektora publicznego.”
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Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W art. 7 (Przejrzystość) po 
sformułowaniu „obliczaniu opłat” dodaje 
się sformułowanie „przewyższających 
koszty krańcowe”.

7. W art. 7 (Przejrzystość) skreśla się 
słowa „gdzie jest to możliwe i właściwe”, a
po sformułowaniu „obliczaniu opłat” 
dodaje się sformułowanie
„przewyższających koszty krańcowe”.

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8 – podpunkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ sektora publicznego może zezwolić 
na ponowne wykorzystywanie bez żadnych 
warunków lub może określić warunki, 
takie jak podanie źródła, w uzasadnionych 
przypadkach w ramach licencji. Warunki 
takie nie mogą powodować niepotrzebnego 
ograniczenia możliwości ponownego 
wykorzystywania i nie mogą być 
stosowane w celu ograniczenia 
konkurencji.

Organ sektora publicznego może zezwolić 
na ponowne wykorzystywanie bez żadnych 
warunków lub może określić warunki, 
takie jak podanie źródła, w uzasadnionych 
przypadkach w ramach licencji. Warunki 
takie udostępnia się przy wykorzystaniu 
środków elektronicznych i nie mogą one
powodować niepotrzebnego ograniczenia 
możliwości ponownego wykorzystywania i 
nie mogą być stosowane w celu 
ograniczenia konkurencji.

Or. en
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Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8 – podpunkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 8 – ustęp 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3. Dla spójnego stosowania niniejszego 
artykułu Komisja przyjmuje wytyczne 
dotyczące zalecanych norm oraz najlepiej 
otwarte licencje na ponowne 
wykorzystywanie informacji z sektora 
publicznego. Wytyczne te będą zawierały 
specjalną klauzulę o ochronie danych.”

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 13 – ustęp 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji roczne sprawozdanie na temat
skali ponownego wykorzystywania
informacji sektora publicznego, warunków 
ich udostępniania oraz prac niezależnego 
organu, o którym mowa w art. 4 ust. 4.

Co trzy lata państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji sprawozdanie na 
temat dostępności informacji sektora 
publicznego dla ponownego 
wykorzystywania, warunków ich 
udostępniania oraz prac niezależnego 
organu, o którym mowa w art. 4 ust. 4.

Or. en


