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Изменение 12
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Данните и информацията, 
генерирани от правителствата на 
държавите членки, публичния сектор 
и институциите и органите на ЕС, 
представляват огромен, разнообразен 
и ценен фонд от ресурси, който може 
да бъде от полза за икономика на 
знанието. 

Or. en

Изменение 13
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Политиката за свободен достъп до 
данните, която насърчава широкото 
наличие и повторната употреба на 
информация от обществения сектор за 
частни или търговски цели с минимални 
или никакви правни, технически или 
финансови ограничения, може да играе 
важна роля за разработката на нови 
услуги, базирани на новаторски начини 
за използване и обединяване на такава 
информация. Това обаче изисква 
равнопоставени условия на конкуренция 
на ниво Съюз по отношение на 
разрешаването на повторна употреба на 
документи, което не може да бъде 
постигнато, ако продължи прилагането 
на различните правила и практики на 
държавите членки и заинтересованите 

(2) Политиката за свободен достъп до 
данните, която насърчава широкото 
наличие и повторната употреба на 
информация от обществения сектор за 
частни или търговски цели с минимални 
или никакви правни, технически или 
финансови ограничения, може да играе 
важна роля за разработката на нови 
услуги, базирани на новаторски начини 
за използване и обединяване на такава 
информация, за стимулиране на 
икономическия растеж и насърчаване 
социалния ангажимент. Това обаче 
изисква равнопоставени условия на 
конкуренция на ниво Съюз по 
отношение на разрешаването на 
повторна употреба на документи, което 
не може да бъде постигнато, ако 
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органи от обществения сектор. продължи прилагането на различните 
правила и практики на държавите 
членки и заинтересованите органи от 
обществения сектор.

Or. en

Изменение 14
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Разрешаването на повторната 
употреба на документи, притежавани от 
орган от обществения сектор, създава 
добавена стойност за повторните 
ползватели, за крайните потребители и
за обществото като цяло, а в много 
случаи и за самия орган от обществения 
сектор, като осигурява обратна връзка с 
повторните ползватели и крайните 
потребители, която позволява на 
притежателя да подобри качеството на 
събираната информация.

(3) Разрешаването на повторната 
употреба на данни и документи, 
притежавани от орган от обществения 
сектор, създава добавена стойност за 
повторните ползватели, за крайните 
потребители, за обществото като цяло, а 
и за самия орган от обществения сектор, 
като насърчава прозрачността и 
осигурява обратна връзка с повторните 
ползватели и крайните потребители, 
която позволява на притежателя да 
подобри качеството на събираната 
информация.

Or. en

Изменение 15
Sabine Verheyen, Petra ammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Директива 2003/98/ЕО не съдържа
задължение да се позволява повторна 
употреба на документите. Решението 
за предоставяне на разрешение за 

(6) Директива 2003/98/ЕО не обосновава
задължение на държавите членки да
позволят достъпа до документите от 
обществения сектор и тяхната
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повторна употреба зависи от 
заинтересованите държави членки или 
от съответния орган от обществения 
сектор. Същевременно директивата се 
опира на националните правила за 
достъп до документи. Някои държави 
членки изрично са свързали правото на 
повторна употреба с това право на 
достъп така, че всички общодостъпни 
документи са и разрешени за повторна 
употреба. В други държави членки
връзката между двата набора от 
правила е по-малко ясна и това е 
източник на правна несигурност.

повторна употреба. Решението за 
предоставяне на разрешение за повторна 
употреба зависи от заинтересованите 
държави членки или от съответния 
орган от обществения сектор.
Директивата уеднаквява единствено 
условията, при които документите се 
предоставят за повторна употреба. 
Същевременно директивата се опира на 
националните правила за достъп до 
документи. Някои държави членки 
изрично са свързали правото на 
повторна употреба с това право на 
достъп, докато други държави членки
са предприели законово разделяне 
между правото за повторна употреба и 
националните разпоредби относно 
достъпа до информация, респективно 
разпоредбите относно свободата на 
информацията.

Or. de

Изменение 16
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Националната правна уредба 
относно достъпа до документи на 
обществения сектор се основава на 
прозрачност и свобода на 
информацията. В някои случаи обаче 
това право е ограничено, например 
само до онези, които имат специален 
интерес към тези документи, или в 
случаите, в които документите 
съдържат поверителна информация, 
която засяга например националната 
и обществена сигурност.

Or. de
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Изменение 17
Ивайло Калфин

Предложение за директива
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Задължението всички общо 
налични документи да могат да 
бъдат повторно употребяване следва 
да се спазва, като се гарантират 
защитата на личната сфера и на 
личните данни на равнището на 
Съюза, като се спазва 
законодателството на Съюза 
относно защитата на данните и чрез 
осигуряване на анонимност на 
личните данни, включително при 
трансгранична повторна употреба на 
данни по целесъобразност.

Or. en

Изменение 18
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Директива 2003/98/ЕО не 
обосновава задължение на държавите 
членки да цифровизират наличния 
аналогов материал или да го направят 
технологично неутрално 
машинночетим. Органите от 
обществения сектор могат сами да 
решават кои данни кога и при какви 
условия да се цифровизират.

Or. de
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Изменение 19
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) Директива 2003/98/ЕО е в сила за 
документи, предоставянето на които 
е дейност, попадаща извън обхвата на 
обществената задача на 
заинтересованите органи от 
обществения сектор съгласно 
определеното от закона или от други 
задължителни правила в 
съответната държава членка. Тази 
обществена задача следва да може да 
се определи за съответните органи 
от обществения сектор като цяло 
или за всеки отделен случай.

Or. de

Изменение 20
Sajjad Karim

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Поради това в Директива 
2003/98/ЕО следва да предвиди ясно 
задължение за държавите членки да 
позволят повторната употреба на 
всички общодостъпни документи. Тъй 
като представлява ограничение на 
правата върху интелектуалната 
собственост на авторите на 
документите, обхватът на подобно 
обвързване между правото на достъп 
и правото на употреба следва да се 

(7) Като се вземат предвид 
законодателството на Съюза и 
международните задължения на 
държавите членки и Съюза, по-
специално съгласно Бернската 
конвенция за защита на литературни и 
художествени произведения и 
Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правото върху 
интелектуална собственост 
(споразумението TRIPS), документите, 
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ограничи до абсолютно необходимото 
за постигането на целта на
въвеждането му. В това отношение, 
като се вземат предвид 
законодателството на Съюза и 
международните задължения на 
държавите членки и Съюза, по-
специално съгласно Бернската 
конвенция за защита на литературни и 
художествени произведения и 
Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правото върху 
интелектуална собственост 
(споразумението TRIPS), документите, 
за които правата върху интелектуалната 
собственост са притежание на трети 
страни, следва да се изключат от 
обхвата на Директива 2003/98/ЕО. Ако
трета страна е била първоначалният 
притежател на документ, съхраняван от 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви, който все още е защитен от 
права върху интелектуалната 
собственост, за целите на директивата 
този документ следва да се разглежда 
като документ, за който правата върху 
интелектуалната собственост са 
притежание на трета страна.

за които правата върху интелектуалната 
собственост са притежание на трети 
страни, следва да се изключат от 
обхвата на Директива 2003/98/ЕО. Ако 
трета страна е била първоначалният 
притежател на документ, съхраняван от 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви, който все още е защитен от 
права върху интелектуалната 
собственост, за целите на директивата 
този документ следва да се разглежда 
като документ, за който правата върху 
интелектуалната собственост са 
притежание на трета страна.

Or. en

Изменение 21
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Поради това в Директива 
2003/98/ЕО следва да предвиди ясно 
задължение за държавите членки да 
позволят повторната употреба на 
всички общодостъпни документи. Тъй 

(7) В Директива 2003/98/ЕО се 
ограничават правата върху 
интелектуалната собственост на 
авторите на документите. Обхватът на 
подобно обвързване между правото на 
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като представлява ограничение на
правата върху интелектуалната 
собственост на авторите на 
документите, обхватът на подобно 
обвързване между правото на достъп и 
правото на употреба следва да се 
ограничи до абсолютно необходимото 
за постигането на целта на въвеждането 
му. В това отношение, като се вземат 
предвид законодателството на Съюза и 
международните задължения на 
държавите членки и Съюза, по-
специално съгласно Бернската 
конвенция за защита на литературни и 
художествени произведения и 
Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правото върху 
интелектуална собственост
(споразумението TRIPS), документите, 
за които правата върху интелектуалната 
собственост са притежание на трети 
страни, следва да се изключат от 
обхвата на Директива 2003/98/ЕО. Ако 
трета страна е била първоначалният 
притежател на документ, съхраняван от 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви, който все още е защитен от 
права върху интелектуалната 
собственост, за целите на директивата 
този документ следва да се разглежда 
като документ, за който правата върху 
интелектуалната собственост са 
притежание на трета страна.

достъп и правото на употреба следва да 
се ограничи до абсолютно 
необходимото за постигането на целта 
на въвеждането му. В това отношение, 
като се вземат предвид 
законодателството на Съюза и 
международните задължения на 
държавите членки и Съюза, по-
специално съгласно Бернската 
конвенция за защита на литературни и 
художествени произведения и 
Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правото върху 
интелектуална собственост
(споразумението TRIPS), документите, 
за които правата върху интелектуалната 
собственост са притежание на трети 
страни, следва да се изключат от 
обхвата на Директива 2003/98/ЕО. Ако 
трета страна е била първоначалният 
притежател на документ, съхраняван от 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви, който все още е защитен от 
права върху интелектуалната 
собственост, за целите на директивата 
този документ следва да се разглежда 
като документ, за който правата върху 
интелектуалната собственост са 
притежание на трета страна.

Or. de

Изменение 22
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Поради това в Директива 2003/98/ЕО (7) Поради това в Директива 2003/98/ЕО 
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следва да предвиди ясно задължение за 
държавите членки да позволят 
повторната употреба на всички 
общодостъпни документи. Тъй като 
представлява ограничение на правата 
върху интелектуалната собственост на 
авторите на документите, обхватът на 
подобно обвързване между правото на 
достъп и правото на употреба следва да 
се ограничи до абсолютно 
необходимото за постигането на целта 
на въвеждането му. В това отношение, 
като се вземат предвид 
законодателството на Съюза и 
международните задължения на 
държавите членки и Съюза, по-
специално съгласно Бернската 
конвенция за защита на литературни и 
художествени произведения и 
Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правото върху 
интелектуална собственост 
(споразумението TRIPS), документите, 
за които правата върху интелектуалната 
собственост са притежание на трети 
страни, следва да се изключат от 
обхвата на Директива 2003/98/ЕО. Ако 
трета страна е била първоначалният 
притежател на документ, съхраняван от 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви, който все още е защитен от 
права върху интелектуалната 
собственост, за целите на директивата 
този документ следва да се разглежда 
като документ, за който правата върху 
интелектуалната собственост са 
притежание на трета страна.

следва да предвиди ясно задължение за 
държавите членки, както и за 
институциите и органите на 
Европейския съюз, да позволят 
повторната употреба на всички 
общодостъпни документи и да 
създават всички подобни документи в 
бъдеще са оглед на това да могат да 
бъдат повторно използвани. Тъй като 
представлява ограничение на правата 
върху интелектуалната собственост на 
авторите на документите, обхватът на 
подобно обвързване между правото на 
достъп и правото на употреба следва да 
се ограничи до абсолютно 
необходимото за постигането на целта 
на въвеждането му. В това отношение, 
като се вземат предвид 
законодателството на Съюза и 
международните задължения на 
държавите членки и Съюза, по-
специално съгласно Бернската 
конвенция за защита на литературни и 
художествени произведения и 
Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правото върху 
интелектуална собственост 
(споразумението TRIPS), документите, 
за които правата върху интелектуалната 
собственост са притежание на трети 
страни, следва да се изключат от 
обхвата на Директива 2003/98/ЕО. Ако 
трета страна е била първоначалният 
притежател на документ, съхраняван от 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви, който все още е защитен от 
права върху интелектуалната 
собственост, за целите на директивата 
този документ следва да се разглежда 
като документ, за който правата върху 
интелектуалната собственост са 
притежание на трета страна.

Or. en
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Изменение 23
Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Поради това в Директива 2003/98/ЕО 
следва да предвиди ясно задължение за
държавите членки да позволят 
повторната употреба на всички 
общодостъпни документи. Тъй като 
представлява ограничение на правата 
върху интелектуалната собственост на 
авторите на документите, обхватът на 
подобно обвързване между правото на 
достъп и правото на употреба следва да 
се ограничи до абсолютно 
необходимото за постигането на целта 
на въвеждането му. В това отношение, 
като се вземат предвид 
законодателството на Съюза и 
международните задължения на 
държавите членки и Съюза, по-
специално съгласно Бернската 
конвенция за защита на литературни и 
художествени произведения и 
Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правото върху 
интелектуална собственост 
(споразумението TRIPS), документите, 
за които правата върху интелектуалната 
собственост са притежание на трети 
страни, следва да се изключат от 
обхвата на Директива 2003/98/ЕО. Ако 
трета страна е била първоначалният 
притежател на документ, съхраняван от 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви, който все още е защитен от 
права върху интелектуалната 
собственост, за целите на директивата 
този документ следва да се разглежда 
като документ, за който правата върху 
интелектуалната собственост са 
притежание на трета страна.

(7) Поради това в Директива 2003/98/ЕО
следва да предвиди държавите членки 
да позволят повторната употреба на 
всички общодостъпни документи. Тъй 
като представлява ограничение на 
правата върху интелектуалната 
собственост на авторите на 
документите, обхватът на подобно 
обвързване между правото на достъп и 
правото на употреба следва да се 
ограничи до абсолютно необходимото 
за постигането на целта на въвеждането 
му. В това отношение, като се вземат 
предвид законодателството на Съюза и 
международните задължения на 
държавите членки и Съюза, по-
специално съгласно Бернската 
конвенция за защита на литературни и 
художествени произведения и 
Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правото върху 
интелектуална собственост 
(споразумението TRIPS), документите, 
за които правата върху интелектуалната 
собственост са притежание на трети 
страни, следва да се изключат от 
обхвата на Директива 2003/98/ЕО. Ако 
трета страна е била първоначалният 
притежател на документ, съхраняван от 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви, който все още е защитен от 
права върху интелектуалната 
собственост, за целите на директивата 
този документ следва да се разглежда 
като документ, за който правата върху 
интелектуалната собственост са 
притежание на трета страна.
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Or. da

Изменение 24
Sajjad Karim

Предложение за директива
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) С цел идентифицирането на 
документи, предоставянето на които 
е дейност, попадаща извън обхвата на 
обществената задача на 
заинтересованите органи от 
обществения сектор съгласно 
определеното от закона и или от 
други задължителни правила в 
държавата членка, обществената 
задача може да бъде формулирана 
общо или на базата на всеки отделен 
случай за отделни органи от 
обществения сектор.

Or. en

Изменение 25
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Документи от обществено 
достояние, държани от библиотеки 
(включително университетски 
библиотеки), музеи и архиви, ще 
бъдат считани за документи за 
повторна употреба.

Or. en
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Изменение 26
Sajjad Karim

Предложение за директива
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Настоящата директива следва да 
се осъществява и прилага в пълно 
съответствие с принципите, 
свързани със защитата на личните 
данни в съответствие с Директива 
95/46/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 24 октомври 1995 г. за 
защита на физическите лица при 
обработването на данни и за 
свободното движение на тези данни. 
По-специално, при предоставянето на 
разрешение за повторно ползване на 
документи, достъпът до които не е 
ограничен по силата на режими за 
достъп в държавите членки, следва да 
се спазват ограниченията, 
съдържащи се в тях, определени от 
националното законодателство, в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО 
относно обработването на лични 
данни.

Or. en

Изменение 27
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Обхватът на приложение на 
директивата се разширява, за да обхване 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви. Директивата не се прилага към 
други културни институции, например 

(10) Обхватът на приложение на 
директивата се разширява, за да обхване 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи, 
обществени органи, които 
управляват археологически и 
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опери, балети или театри, включително 
архивите, които са част от тези 
институции.

културни обекти, и архиви. 
Директивата не се прилага към други 
културни институции, например опери,
балети или театри, включително 
архивите, които са част от тези 
институции.

Or. en

Изменение 28
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) По отношение на проучването, 
цифровизацията и представянето на 
културното наследство съществуват 
многобройни сътрудничества между 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи, 
архиви и частни партньори, при 
които органите от обществения 
сектор дават изключителни права за 
достъп и използване за търговски 
цели на кооперативните партньори. 
Практиката показа, че тези 
публично-частни партньорства 
дават възможност за пълноценно 
използване на културните ресурси и 
същевременно ускоряват проучването 
на културното наследство. Затова 
Директива 2003/98/ЕО не следва да 
изключва споразуменията за 
изключителни права. Освен това на 
културните институции следва да се 
предостави свободата сами да 
подбират партньорите, с които 
желаят да се кооперират, като 
спазват принципа на прозрачност и 
недискриминация.

Or. de
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Изменение 29
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Институциите и органите на 
Европейския съюз следва да дават 
пример при повторната употреба на 
информацията в обществения 
сектор, като по този начин променят 
управлението на информацията в 
обществения сектор, насърчат най-
добрите практики и разработят 
иновативни технологични решения.

Or. en

Изменение 30
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Приложението на директивата, 
се разширява към регионалните 
правителства и местни органи, 
които представляват особено ценен 
източник на данни за обществена 
услуга. 

Or. en

Изменение 31
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За улесняване на повторната 
употреба органите от обществения 
сектор следва да предоставят 
документите в машинночетими формати 
и заедно с метаданните им, където това 
е възможно и целесъобразно, във 
формат, гарантиращ оперативна 
съвместимост, т.е. чрез обработката им 
по начин, съответстващ на принципите, 
които уреждат изискванията за 
съвместимост и използваемост на 
пространствената информация съгласно 
Директива 2007/2/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 март 
2007 г. за създаване на инфраструктура 
за пространствена информация в 
Европейската общност (INSPIRE)23.

(11) За улесняване на повторната 
употреба органите от обществения 
сектор следва да предоставят 
документите в машинночетими формати 
и заедно с метаданните им, където това 
е възможно и целесъобразно, да 
използват отворени стандарти, 
когато е възможно, във формат, 
гарантиращ оперативна съвместимост, 
т.е. чрез обработката им по начин, 
съответстващ на принципите, които 
уреждат изискванията за съвместимост 
и използваемост на пространствената 
информация съгласно Директива 
2007/2/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 14 март 2007 г. за 
създаване на инфраструктура за 
пространствена информация в 
Европейската общност (INSPIRE)23.

Or. en

Изменение 32
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За улесняване на повторната 
употреба органите от обществения 
сектор следва да предоставят 
документите в машинночетими формати 
и заедно с метаданните им, където това 
е възможно и целесъобразно, във 
формат, гарантиращ оперативна 
съвместимост, т.е. чрез обработката им 
по начин, съответстващ на принципите, 
които уреждат изискванията за 
съвместимост и използваемост на 
пространствената информация съгласно 

(11) За улесняване на повторната 
употреба органите от обществения 
сектор следва да предоставят 
документите в машинночетими, 
технологично неутрални формати и 
заедно с метаданните им, където това е 
възможно и целесъобразно, във формат, 
гарантиращ оперативна съвместимост, 
т.е. чрез обработката им по начин, 
съответстващ на принципите, които 
уреждат изискванията за съвместимост 
и използваемост на пространствената 
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Директива 2007/2/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 март 
2007 г. за създаване на инфраструктура 
за пространствена информация в 
Европейската общност (INSPIRE)22.

информация съгласно Директива 
2007/2/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 14 март 2007 г. за 
създаване на инфраструктура за 
пространствена информация в 
Европейската общност (INSPIRE)22.

Or. de

Изменение 33
Salvador Sedó i Alabart

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За улесняване на повторната 
употреба органите от обществения 
сектор следва да предоставят 
документите в машинночетими формати 
и заедно с метаданните им, където това 
е възможно и целесъобразно, във 
формат, гарантиращ оперативна 
съвместимост, т.е. чрез обработката им 
по начин, съответстващ на принципите, 
които уреждат изискванията за 
съвместимост и използваемост на 
пространствената информация съгласно 
Директива 2007/2/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 март 
2007 г. за създаване на инфраструктура 
за пространствена информация в 
Европейската общност (INSPIRE)23.

(11) За улесняване на повторната 
употреба органите от обществения 
сектор следва да предоставят 
документите в машинночетими, 
технологично неутрални формати и 
заедно с метаданните им, където това е 
възможно и целесъобразно, във формат, 
гарантиращ оперативна съвместимост, 
т.е. чрез обработката им по начин, 
съответстващ на принципите, които 
уреждат изискванията за съвместимост 
и използваемост на пространствената 
информация съгласно Директива 
2007/2/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 14 март 2007 г. за 
създаване на инфраструктура за 
пространствена информация в 
Европейската общност (INSPIRE)23.

Or. en

Изменение 34
Amelia Andersdotter

Предложение за директива
Съображение 11 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Даден документ следва да се 
счита за документ в машинночетим 
формат, ако е във формата на файл, 
който е структуриран по начин, 
който позволява на програмни 
приложения лесно да го 
идентифицират, разпознаят и 
извличат от него данни, 
представляващи интерес.. Данни, 
кодирани във файлове, които са 
структурирани в машинни четим 
формат, са машинночетими данни. 
Машинночетимите формати могат 
да съществуват като официални 
отворени стандарти или не. 
Документи, кодирани във файлов 
формат, който ограничава подобна 
автоматична обработка, тъй като 
данните не могат да бъдат извлечени 
или не могат да бъдат лесно 
извлечени от тези документи, не 
следва да се считат за документи в 
машинно четим формат. Държавите 
членки по целесъобразност следва да 
насърчават използването на 
отворени, машинно четими 
формати.

Or. en

Изменение 35
Sajjad Karim

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 
допълнителните разходи, възникнали за 
размножаването и 

(12) Ако се налагат такси за
предоставянето и разрешаването на
повторната употреба на документи, те 
по принцип следва да бъдат ограничени 
до допълнителните разходи. При все 



AM\913765BG.doc 19/79 PE496.525v01-00

BG

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.

това, 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
разходите си, свързани с изпълнението 
на обществената им задача или всяка 
конкретна дейност, попадаща в 
нейните рамки, както и нормалното 
функциониране на библиотеки, музеи 
и архиви. Тези органи от обществения
сектор следва да имат право да 
налагат по-високи такси за повторна 
употреба. Общият приход от 
доставяне и разрешаване на повторно 
използване на документи не бива да 
надвишава стойността на 
събирането, производството, 
възпроизвеждането и 
разпространението заедно с разумен 
приход от инвестицията. Тежестта на 
доказване, че таксите са съобразени с 
разходите и съответстват на критерии, 
следва да се носи от органа от 
обществения сектор, таксуващ 
повторната употреба на документите.

Or. en

Изменение 36
Salvador Sedó i Alabart

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 
допълнителните разходи, възникнали за 
размножаването и 
разпространението им, освен ако не е 
налице основателно заключение 
съгласно обективни, прозрачни и 
проверими критерии. Следва също по-

(12) Ако се налагат такси за
предоставянето и разрешаването на
повторната употреба на документи, те 
по принцип следва да бъдат ограничени 
до допълнителните разходи. При все 
това, следва също по-специално да се 
вземе предвид нуждата да не се 
ограничават органите от обществения 
сектор, от които се изисква в хода на 
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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.

нормалната си работа покриват 
значителна част от своите разходи, 
свързани с изпълнението на 
обществената им задача, както и 
нормалното функциониране на 
библиотеки, музеи и архиви. Тези 
органи от обществения сектор следва 
да имат право да налагат по-високи 
такси за повторна употреба. Такива 
такси над пределните разходи следва 
да се определят в съответствие с 
обективни, прозрачни и подлежащи 
на проверка критерии, а общият 
приход от доставяне и разрешаване 
на повторно използване на документи 
не следва да надвишава стойността 
на събирането, производството, 
размножаването и 
разпространението заедно с разумен 
приход от инвестицията. Тежестта на 
доказване, че таксите са съобразени с 
разходите и съответстват на критерии, 
следва да се носи от органа от 
обществения сектор, таксуващ 
повторната употреба на документите.

Or. en

Изменение 37
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

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
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 

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

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.

Or. de

Изменение 38
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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 

(12) Ако се налагат такси за повторната 
употреба на документи, те по принцип 
следва да бъдат ограничени до 
допълнителните разходи, възникнали за 
размножаването, форматирането, 
осигуряващо тяхната съвместимост,
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 
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повторната употреба на документите. ограниченията, следва да се носи от 
органа от обществения сектор, таксуващ 
повторната употреба на документите.

Or. ro

Изменение 39
Bendt Bendtsen

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

(13) Във връзка с каквато и да било 
повторна употреба на даден документ, 
органите от обществения сектор налагат 
условия на повторния ползвател, където 
това е изпълнимо, като например 
посочване на източника. 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 
данни, също могат да играят важна роля 
в това отношение. Поради това 
държавите членки следва да насърчават 
използването на отворени лицензии от 
държавната администрация.

Or. da

Изменение 40
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Съображение 13
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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 
данни, също могат да играят важна роля 
в това отношение. Поради това 
държавите членки следва да насърчават 
използването на отворени лицензии от 
държавната администрация.

(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 
данни, също могат да играят важна роля 
в това отношение. Поради това 
държавите членки следва да насърчават 
използването на отворени лицензии от 
държавната администрация, които 
дават възможност за свободна 
повторна употреба, в т. ч. за 
търговски цели.

Or. en

Изменение 41
Adina-Ioana Vălean

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 

(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 безпристрастен 
компетентен орган, който има право 
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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.

да преразглежда решението на всеки 
обществен орган относно повторна
употреба. За да се гарантира 
съгласуваност на подходите на ниво ЕС, 
следва да се насърчава координацията 
между тези органи, по-специално чрез 
обмен на информация относно най-
добрите практики и политиките за 
повторна употреба.

Or. en

Изменение 42
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 
преглед от орган, компетентен по 
въпросите на повторната употреба на 
информация от обществения сектор.
Държавите членки носят 
отговорност да прехвърлят този 
преглед на подходящия национален 
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. de

Обосновка

Учредяването на независим регулаторен орган противоречи на усилията на 
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държавите членки за премахване на бюрокрацията и консолидиране на бюджета и 
навлиза прекалено дълбоко в организационните правомощия на държавите членки.

Изменение 43
Béla Kovács

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Тъй като целите на настоящата 
директива, а именно да улесни 
създаването на информационни 
продукти и услуги на цялата територия 
на Съюза, базирани на документи на 
органи от обществения сектор, да 
осигури ефективно трансгранично 
използване на документи на органи от 
обществения сектор от страна на частни 
предприятия за информационни 
продукти и услуги с добавена стойност, 
както и да ограничи нарушенията на 
конкуренцията на пазара на Съюза, не 
могат да бъдат постигнати от държавите 
членки в достатъчна степен, вследствие 
на което предвид присъщия 
паневропейски мащаб на 
горепосочените действия те могат да се 
постигнат по-успешно на ниво ЕС, 
Съюзът може да предприеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, посочен в член 5 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. В съответствие с 
принципа за пропорционалност, 
посочен в същия член, настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели.

(15) Тъй като целите на настоящата 
директива, а именно да улесни 
създаването на информационни 
продукти и услуги на цялата територия 
на Съюза, базирани на документи на 
органи от обществения сектор, да 
осигури ефективно трансгранично 
използване на документи на органи от 
обществения сектор от страна на частни 
предприятия, с акцент върху малки и 
средни предприятия за 
информационни продукти и услуги с 
добавена стойност, както и да ограничи 
нарушенията на конкуренцията на 
пазара на Съюза, не могат да бъдат 
постигнати от държавите-членки в 
достатъчна степен, вследствие на което 
предвид присъщия паневропейски 
мащаб на горепосочените действия те 
могат да се постигнат по-успешно на 
ниво ЕС, Съюзът може да предприеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, посочен в член 5 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. В съответствие с 
принципа за пропорционалност, 
посочен в същия член, настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели.

Or. en
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Изменение 44
Amelia Andersdotter

Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Документи и творби, 
включително аудио и аудиовизуални
продукции, произведени от 
обществени радио- и телевизионни 
оператори и други органи или техни 
филиали, за изпълнението на 
обществената услуга радио- и 
телевизионно разпространение, по 
принцип следва да може да бъде 
повторно използвана. Възможността 
за достъп до и повторна употреба на 
подобни публично финансирани 
документи би била от особена полза 
за стимулиране на производството на 
производно на тях творческо 
съдържание и би създало бъдещ 
жизнен цикъл за произведения, които 
се съхраняват в архивите на 
обществените радио- и телевизионни 
оператори.

Or. en

Изменение 45
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Всяка държава членка 
предоставя лесен достъп до 
информацията за обществена услуга 
чрез централен портал за достъп, 
като например национален ИОС 
портал, като по този начин се 
гарантира, че групите данни са лесни 
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за откриване и използване както в 
рамките на национално, така и на 
трансгранично равнище. За своята 
собствената информация за 
обществени услуги Европейската 
комисия създава централна 
европейска база данни, която също 
така следва да изпълнява ролята на 
централен портал към националните 
портали за ИОС.

Or. en

Изменение 46
Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Съображение 17

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 степента на повторна 
употреба на информация от 
обществения сектор, условията, при 
които тя се предоставя, и за работата на 
неутралния орган. За да се гарантира 
съгласуваност на подходите на ниво ЕС, 
следва да се насърчава координацията 
между неутралните органи, по-
специално чрез обмен на информация 
относно най-добрите практики и 
политиките за повторна употреба.

Or. en

Изменение 47
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Комисията следва да подпомага 
последователно държавите членки при 
прилагането на директивата чрез 
издаването на насоки след 
консултации със заинтересованите 
страни, по-специално относно 
таксуването и изчисляването на 
разходите, относно препоръчителните 
условия за лицензиране и относно 
форматите.

(18) Комисията следва да подпомага 
последователно държавите-членки при 
прилагането на директивата чрез даване 
на предложения след консултации със 
заинтересованите страни, по-специално 
относно таксуването и изчисляването на 
разходите, относно препоръчителните 
условия за лицензиране и относно 
форматите.

Or. de

Изменение 48
Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Комисията следва да подпомага 
последователно държавите членки при 
прилагането на директивата чрез 
издаването на насоки след консултации 
със заинтересованите страни, по-
специално относно таксуването и 
изчисляването на разходите, относно 
препоръчителните условия за 
лицензиране и относно форматите.

(18) Комисията може да подпомага 
последователно държавите-членки при 
прилагането на директивата чрез 
издаването на насоки след консултации 
със заинтересованите страни, по-
специално относно таксуването и 
изчисляването на разходите, относно 
препоръчителните условия за 
лицензиране и относно форматите.

Or. en

Изменение 49
Sajjad Karim

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 1 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В параграф 2 буква б) се заменя 
със следното:
„б) документи, по отношение на 
които трети страни имат права на 
интелектуална собственост, 
включително документи, пазени в 
университетска библиотека, в която 
университетът има права на 
интелектуална собственост;“.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да поясни, че директивата не се прилага по отношение на 
документи, съхранявани от библиотека, която е част от университета, притежаващ 
правата върху интелектуалната собственост (ПИС) в документа.  Университет и 
неговите библиотеки могат да бъдат едно юридическо лице.  Без изменение, 
изключването на документите, които са предмет на правата върху интелектуалната 
собственост на трети страни, не се прилага в случаите, когато дадена библиотека 
притежава документ, но  ПИС се държи от университета, защото университета 
няма да представлява отделна (т.е. трета) страна.

Изменение 50
Amelia Andersdotter

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 1 - параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В параграф 2 буква г) се заличава.

Or. en

Изменение 51
Adina-Ioana Vălean
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Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – точка 2
Директива 2003/98/ЕО
Член 1 - параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) документи, притежание на учебни и 
изследователски заведения, като 
например научноизследователски 
институции, включително, ако е 
уместно, организации, създадени за 
разпространение на резултати от 
научноизследователска дейност, 
училища и университети (освен 
университетски библиотеки по 
отношение на документи различни от 
изследователски документи, защитени 
от права на трети страни върху 
интелектуална собственост) и;“

„ д) документи, притежание на учебни и 
изследователски заведения, 
включително организации, създадени за 
разпространение на резултати от 
научноизследователска дейност, 
училища и университети (освен 
университетски библиотеки по 
отношение на документи различни от 
изследователски документи, защитени 
от права на трети страни върху 
интелектуална собственост) и;“

Or. en

Изменение 52
Sajjad Karim

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В параграф 2 след буква д) се 
добавя следната буква:
„(да) документи, държани от архиви, 
музеи и библиотеки (включително 
университетски библиотеки) от 
особено чувствителен религиозен 
характер или които включват 
традиционни познания;“

Or. en
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Обосновка

Трябва да се гарантира, че културните институции, които притежават материали 
от особено чувствителен религиозни характер или съдържащи традиционни познания, 
са в състояние да се отнасят етично към повторната употреба на подобни 
материали.

Изменение 53
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – точка 3
Директива 2003/98/ЕО
Член 1 – точка 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

‘(f) документи, притежание на културни 
институции, различни от библиотеки, 
музеи и архиви;“

„ е) документи, притежание на културни 
институции, различни от библиотеки, 
музеи, обществени органи, които 
управляват археологически и 
културни обекти, и архиви;“

Or. en

Изменение 54
Salvador Sedó i Alabart

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – точка 3 а (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Член 1, параграф 3 се заменя със 
следното:
„3. Настоящата директива 
доизгражда и не засяга режимите на 
достъп в държавите членки.“

Or. en
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Изменение 55
Ивайло Калфин

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – точка 5 а (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 1 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„5a. Публичните органи следва да 
гарантират, че достъпът и 
повторната употреба на 
информацията в обществения сектор 
съответстват на 
законодателството на Съюза за 
защита на данните.“

Or. en

Изменение 56
Amelia Andersdotter

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 2 параграф 1 се заменя със 
следния текст:
„1. „публичен орган“ означава 
държавни, регионални или местни 
органи, публичноправни органи, 
асоциации, които сa създадени от 
един или няколко такивa органи или 
от един или няколко такивa 
публичноправни органи и други 
предприятия, на които е поверено 
извършването на услуги от общ 
икономически интерес (УОИИ);“.

Or. en
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Обосновка

Това удължаване има особено значение, включително по отношение на информацията 
в обществения транспорт и в здравния сектор.

Изменение 57
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В член 2 - параграф 2, буква а) се 
заменя със следното:
„а) създаден със специфичната цел да
задоволява потребности от 
обществен интерес, без да има 
изключителен промишлен или 
търговски характер; както и“.

Or. en

Изменение 58
Amelia Andersdotter

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 в (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 2 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. В член 2 (Определения)- параграф 
3, буква а) се заменя със следното:
а) всяко съдържание, независимо от 
неговия носител (написано на хартия 
или в електронна форма, звукозапис, 
видео- или аудио-визуален запис, 
включително код за източник на 
програмни продукти);
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Or. en

Изменение 59
Salvador Sedó i Alabart

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

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. „машинночетим“ означава, че 
цифровите документи са структурирани, 
за да могат компютърни приложни 
програми да извличат по 
технологично неутрален начин
отделни данни, които представляват 
интерес.

Or. en

Изменение 60
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

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) „машинночетим“ означава, че 
цифровите документи са структурирани,
така, че компютърни приложни 
програми да могат да извличат по 
технологично неутрален начин
отделни данни, които представляват 
интерес.

Or. de
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Изменение 61
Adina-Ioana Vălean

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

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. „машинночетим“ означава, че даден 
цифров документ е структурирани по 
начин, който позволява на
компютърни приложни програми да 
идентифицират надеждно отделни 
данни и тяхната вътрешна структура.

Or. en

Изменение 62
Amelia Andersdotter

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 a (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 2 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В член 2 се добавя следният 
параграф:
„6a. Предприятията, натоварени с 
извършването на услуги от общ 
икономически интерес се определят 
от Решение на Комисията относно 
прилагането на член 106, параграф 2 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз за държавната 
помощ под формата на компенсация 
за обществена услуга, предоставена 
на определени предприятия, 
натоварени с извършването на услуги 
от общ икономически интерес, от 28 
ноември 2005 г. Документите, които 
са предмет на настоящата 
директива, са документи, тясно 
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свързани с извършването на услуги от 
общ икономически интерес.“

Or. en

Обосновка

Определение според законодателството на ЕС.

Изменение 63
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 a (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 2 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В член 2 се добавя следният 
параграф:
6a. „общодостъпни документи“ 
означава документи, които са 
достъпни по националните правила 
за достъп до документи. Това 
включва, когато е приложимо, 
документи, които се съхраняват от 
частни организации, извършващи 
обществена задача.

Or. en

Изменение 64
Amelia Andersdotter

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 б (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 2 - параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В член 2 се добавя следният 
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параграф:
„6б) „официален стандарт“ означава 
стандарт, който е кодифициран в 
писмена форма и описва 
спецификациите за изискванията как 
да се създаде оперативно съвместима 
компютърна програма за управление 
на документи.“.

Or. en

Изменение 65
Amelia Andersdotter

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 в (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 2 - параграф 6 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) В член 2 се добавя следният 
параграф:
„6в) „отворен формат“ означава, че 
техническите характеристики на 
формата се поддържат от 
организация с нестопанска цел, 
членството в която не зависи от 
членски внос; неговото 
продължаващо разработване се 
осъществява въз основа на открити 
процедури за вземане на решения, 
които са достъпни за всички 
заинтересовани страни; документът 
за техническите характеристики на 
формата е свободно достъпен; 
интелектуална собственост на 
стандарта е достъпна необратимо и 
безвъзмездно.“.

Or. en
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Изменение 66
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2003/98/ЕО
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Ако са изпълнени условията на 
параграф 2, държавите членки 
гарантират, че посочените в параграф 1 
документи се предоставят за повторна 
употреба за търговски или нетърговски 
цели съгласно условията, посочени в 
глави ІІІ и ІV.

(1) Ако са изпълнени условията на 
параграф 2, държавите членки 
гарантират, че посочените в параграф 1 
документи на органи от обществения 
сектор се предоставят за повторна 
употреба за търговски или нетърговски 
цели съгласно условията, посочени в 
глави ІІІ и ІV, при условие че се отнася 
за документи, които са достъпни 
съгласно съществуващите в 
държавите членки правила на достъп 
до ИОС. Тези документи се 
разпространяват, доколкото това е 
възможно, в технологично неутрален 
машинночетим формат.

Or. de

Изменение 67
Salvador Sedó i Alabart

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2003/98/ЕО
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Ако са изпълнени условията на 
параграф 2, държавите членки 
гарантират, че посочените в параграф 1 
документи се предоставят за повторна 
употреба за търговски или нетърговски 
цели съгласно условията, посочени в 
глави ІІІ и ІV.

(1) Ако са изпълнени условията на 
параграф 2, държавите членки 
гарантират, че посочените в параграф 1 
документи на органите от 
обществения сектор се предоставят за 
повторна употреба за търговски или 
нетърговски цели съгласно условията, 
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посочени в глави ІІІ и ІV.

Or. en

Изменение 68
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2003/98/ЕО
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) По отношение на документи, за 
които правата върху интелектуалната
собственост са притежание на 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви, държавите членки гарантират, 
че когато повторната употреба на 
документите е разрешена, тези 
документи са на разположение за 
повторна употреба за търговски и 
нетърговски цели в съответствие с 
условията, посочени в глави ІІІ и ІV.“

(2) По отношение на документи, за 
които правата върху интелектуалната 
собственост са притежание на 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви, държавите членки гарантират, 
че когато повторната употреба на 
документите е разрешена, тези 
документи са на разположение за 
повторна употреба за търговски и 
нетърговски цели в съответствие с 
условията, посочени в глави ІІІ и ІV, 
при условие, че се отнася за 
документи, които са достъпни 
съгласно съществуващите в 
държавите членки правила на достъп 
до информация от обществения 
сектор. Тези документи се 
разпространяват, доколкото това е 
възможно, в технологично неутрален 
машинночетим формат.

Or. de

Изменение 69
Sajjad Karim

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – точка 2 – уводна част
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Директива 2003/98/ЕО
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В края на параграф 4 се прибавя 
следната формулировка:

(2) Параграф 4 се заменя със следното:

Or. en

Изменение 70
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – точка 2
Директива 2003/98/ЕО
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Средствата за правна защита включват 
възможността за преразглеждане от
независим орган, на който са 
предоставени специфични 
регулаторни правомощия по 
отношение на повторната употреба 
на информация от обществения 
сектор и чиито решения са 
задължителни за съответния орган 
от обществения сектор.“

„Средствата за правна защита включват
позоваването на възможността за 
преразглеждане от орган в държавите 
членки.“

Or. de

Обосновка

Учредяването на независим регулаторен орган противоречи на усилията на 
държавите членки за премахване на бюрокрацията и консолидиране на бюджета и 
навлиза прекалено дълбоко в организационните правомощия на държавите членки.

Изменение 71
Sajjad Karim
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Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – точка 2
Директива 2003/98/ЕО
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата за правна защита включват 
възможността за преразглеждане от
независим орган, на който са 
предоставени специфични 
регулаторни правомощия по 
отношение на повторната употреба на
информация от обществения сектор и 
чиито решения са задължителни за
съответния орган от обществения 
сектор.

Всички решения относно повторна 
употреба съдържат позоваване на
средствата за правна защита в случай че 
заявителят желае да обжалва 
решението. Средствата за правна 
защита включват възможността за 
преразглеждане от безпристрастен
орган по преразглеждане, като 
например националния орган по 
конкуренцията, националния орган по 
достъпа до документи или 
националния съдебен орган, който 
има правомощия за разследване на
жалби по отношение на повторната 
употреба на документи от обществения 
сектор и чиито решения трябва да се 
вземат под внимание от съответния 
орган от обществения сектор.

Or. en

Обосновка

Понятието „безпристрастен орган“ е по-подходящ за регулаторните условия в 
различните държави членки в сравнение с „независим орган“. Понятието 
„задължителни“ има особени правни и ресурсни последствия, които биха били 
несъразмерни. Въвеждането на обвързващи правомощия изисква по-строг контрол при 
транспонирането и необходимостта от създаване на механизъм за по-нататъшно 
обжалване, което предполага значителни разходи и правни последици, които са 
непропорционални и неоправдани.

Изменение 72
Béla Kovács

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – точка 2
Директива 2003/98/ЕО
Член 4 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата за правна защита включват 
възможността за преразглеждане от 
независим орган, на който са 
предоставени специфични регулаторни 
правомощия по отношение на 
повторната употреба на информация от 
обществения сектор и чиито решения са 
задължителни за съответния орган от 
обществения сектор.

Средствата за правна защита включват 
възможността за преразглеждане от 
независим орган, който има
специфични регулаторни правомощия 
по отношение на повторната употреба 
на информация от обществения сектор и 
чиито решения са задължителни за 
съответния орган от обществения 
сектор.

Or. en

Изменение 73
Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – точка 2
Директива 2003/98/ЕО
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата за правна защита включват 
възможността за преразглеждане от
независим орган, на който са 
предоставени специфични регулаторни 
правомощия по отношение на 
повторната употреба на информация от 
обществения сектор и чиито решения са 
задължителни за съответния орган от 
обществения сектор.

Средствата за правна защита включват 
възможността за преразглеждане от
безпристрастен орган, на който са 
предоставени специфични регулаторни 
правомощия по отношение на 
повторната употреба на информация от 
обществения сектор и чиито решения са 
задължителни за съответния орган от 
обществения сектор.

Or. en

Изменение 74
Amelia Andersdotter

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2003/98/ЕО
Член 5 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В параграф 1 думите „с електронни 
средства“ се заменят с „в 
машинночетим формат заедно със 
съответните метаданни.“

(1) В параграф 1 думите „с електронни 
средства“ се заменят с „в 
машинночетим формат заедно със 
съответните метаданни“, като и двете 
следва доколкото е възможно да 
отговарят на отворени, официални
стандарти.“.

Or. en

Изменение 75
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2003/98/ЕО
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В параграф 1 думите „с електронни 
средства“ се заменят с „в 
машинночетим формат заедно със 
съответните метаданни.“

1. Параграф 1 се заменя със следното:

„1. „Органите от обществения 
сектор предоставят своите 
документи в предварително 
съществуващите формати или езици 
и, ако е възможно и уместно, в 
технологично неутрален 
машинночетим формат заедно със 
съответните метаданни. Това не 
включва задължение за органите от 
публичния сектор да създават 
документи, да ги цифровизират, да ги 
конвертират в технологично 
неутрален машинночетим формат 
или да ги адаптират с цел да 
отговорят на изискванията на 
искането, нито включва задължение 
за предоставяне на извадки от 
документи в случаите, в които това 
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би било свързано с непропорционално 
големи усилия, излизащи извън 
рамките на една проста операция.“

Or. de

Изменение 76
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2003/98/ЕО
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В параграф 1 думите „с електронни 
средства“ се заменят с „в 
машинночетим формат заедно със 
съответните метаданни.“

(1) Член 5, параграф 1 се заменя със 
следното:

Органите от обществения сектор 
предоставят своите документи в 
съществуващите формати или езици 
и, ако е възможно и уместно, в 
машинночетим формат, основаващ се 
на отворени стандарти, заедно със 
съответните метаданни. Документите, 
създадени след влизането в сила на 
настоящата директива се 
предоставят по принцип в 
машинночетим формат. Това не 
включва задължение, ако 
приспособяването на 
съществуващите документи, 
включително предоставянето на 
извадки, би било свързано с 
непропорционално големи усилия, в 
съответствие с обективни, прозрачни 
и проверими критерии.

Or. en

Изменение 77
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 1

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. Документите ще бъдат достъпни 
по възможност безплатно. 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.

Or. en

Изменение 78
Sajjad Karim

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 1

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
събирането, производството,
размножаването и разпространението 
им.

Or. en

Обосновка

Изпускането на „събиране“ и „производство“ в тази разпоредба е несъвместимо 
разходите, които могат да възникнат в тази област.  Предложеното изменение цели 
постигане на съгласуваност с член 6, параграф 4.
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Изменение 79
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 1

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 
размножаването, предоставянето и 
разпространението им.“

Or. de

Изменение 80
Salvador Sedó i Alabart

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 1

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 
размножаването, предоставянето и 
разпространението им.“

Or. en
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Изменение 81
Béla Kovács

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В изключителни случаи, по-
специално когато органите от 
обществения сектор покриват 
значителна част от оперативните си 
разходи, свързани с изпълнението на 
своите обществени задачи, като се 
възползват от правата си върху 
интелектуална собственост, на 
органите от обществения сектор 
може да се позволи да налагат такси 
за повторната употреба на 
документи, надхвърлящи 
допълнителните разходи, в 
съответствие с обективни, прозрачни 
и проверими критерии, стига това да 
е в интерес на обществото и да бъде 
одобрено от независимия орган, 
споменат в член 4, параграф 4, и да не 
засяга параграфи 3 и 4 от настоящия 
член.

заличава се

Or. en

Обосновка

Параграфът е формулиран свободно. Понятието „изключителни случаи“ не дава 
никакво обяснение. Освен това след като на органите от обществения сектор може 
да се позволи „да налагат такси за повторната употреба на документи, надхвърлящи 
допълнителните разходи“, това може да доведе до високи допълнителни разходи за 
МСП. 

Изменение 82
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В изключителни случаи, по-
специално когато органите от 
обществения сектор покриват 
значителна част от оперативните си 
разходи, свързани с изпълнението на 
своите обществени задачи, като се 
възползват от правата си върху 
интелектуална собственост, на 
органите от обществения сектор 
може да се позволи да налагат такси 
за повторната употреба на 
документи, надхвърлящи 
допълнителните разходи, в 
съответствие с обективни, прозрачни 
и проверими критерии, стига това да 
е в интерес на обществото и да бъде 
одобрено от независимия орган, 
споменат в член 4, параграф 4, и да не 
засяга параграфи 3 и 4 от настоящия 
член.“

(2) Параграф 1 не се прилага за:

а) изключения, в които органите от 
обществения сектор разчитат на
това да реализират печалба, за да 
покрият голяма част от своите 
разходи, възникнали при 
изпълнението на тяхната 
обществена задача;
б) библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви.

Or. de

Обосновка

При повторна употреба за стопански цели органите от обществения сектор следва 
да имат правото да събират такси, които да покриват разходите, които възникват 
при по-нататъшното предаване на данните и за да се избегнат отрицателните 
въздействия върху качеството на ИОС и на способността да се правят инвестиции.
Библиотеките (включително университетските библиотеки), музеите и архивите 
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трябва отчасти да финансират своята дейност сами. При отпадане на тези 
вземания биха възникнали големи дефицити в бюджета за култура на държавите 
членки.

Изменение 83
Salvador Sedó i Alabart

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В изключителни случаи, по-
специално когато органите от 
обществения сектор покриват 
значителна част от оперативните си 
разходи, свързани с изпълнението на 
своите обществени задачи, като се 
възползват от правата си върху 
интелектуална собственост, на 
органите от обществения сектор 
може да се позволи да налагат такси 
за повторната употреба на 
документи, надхвърлящи 
допълнителните разходи, в 
съответствие с обективни, прозрачни 
и проверими критерии, стига това да 
е в интерес на обществото и да бъде 
одобрено от независимия орган, 
споменат в член 4, параграф 4, и да не 
засяга параграфи 3 и 4 от настоящия 
член.

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на следното:

а) органите от обществения сектор, 
от които се изисква да генерират 
приходи, които да покриват значителна 
част от разходите за събирането, 
производството, размножаването и 
разпространението на документи.
б) библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви.

Or. en
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Изменение 84
Sajjad Karim

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В изключителни случаи, по-
специално когато органите от 
обществения сектор покриват 
значителна част от оперативните си
разходи, свързани с изпълнението на
своите обществени задачи, като се 
възползват от правата си върху 
интелектуална собственост, на 
органите от обществения сектор 
може да се позволи да налагат такси 
за повторната употреба на 
документи, надхвърлящи 
допълнителните разходи, в 
съответствие с обективни, прозрачни 
и проверими критерии, стига това да 
е в интерес на обществото и да бъде 
одобрено от независимия орган, 
споменат в член 4, параграф 4, и да не
засяга параграфи 3 и 4 от настоящия 
член.

2. Параграф 1 не се прилага за органите 
от обществения сектор, които 
генерират приходи, за да покриват 
значителна част от своите разходи, 
свързани с изпълнението на своите 
обществени задачи или на определена 
дейност, попадаща в обсега на 
обществените им задачи. Това 
изключение се прилага без да засяга
параграф 4 от настоящия член.

Or. en

Обосновка

В някои държави членки броят на органите, които трябва да генерират приходи чрез 
възпроизвеждане на информация от обществения сектор, е значителен. Тази 
формулировка е по-ясна от предложената от Европейската комисия. Ограниченията 
са описани в параграф 4 на настоящия член.

Изменение 85
Ивайло Калфин
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Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В изключителни случаи, по-
специално когато органите от 
обществения сектор покриват 
значителна част от оперативните си 
разходи, свързани с изпълнението на
своите обществени задачи, като се 
възползват от правата си върху 
интелектуална собственост, на
органите от обществения сектор може 
да се позволи да налагат такси за 
повторната употреба на документи, 
надхвърлящи допълнителните разходи,
в съответствие с обективни,
прозрачни и проверими критерии,
стига това да е в интерес на обществото 
и да бъде одобрено от независимия 
орган, споменат в член 4, параграф 4,
и да не засяга параграфи 3 и 4 от 
настоящия член.

2. В изключителни случаи на органите 
от обществения сектор, чиито приходи 
от ИОС представляват значителна 
част от оперативния им бюджет, 
независимият орган може да позволи
изрично да налагат такси, надхвърлящи 
допълнителните разходи за разходите 
за събирането, размножаването и/или 
разпространението на документи. 
Тези изключения се разрешават от 
независимия орган за всеки отделен 
случай, стига това да е в интерес на 
обществото и в съответствие с 
обективни, прозрачни и проверими 
критерии и без да се засягат 
параграфи 3 и 4 от настоящия член, 
като подлежат на преразглеждане на 
всеки три години.

Or. en

Изменение 86
Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В изключителни случаи, по-
специално когато органите от 
обществения сектор покриват 
значителна част от оперативните си 
разходи, свързани с изпълнението на 
своите обществени задачи, като се 
възползват от правата си върху 

2. В изключителни случаи, по-
специално когато органите от 
обществения сектор покриват 
значителна част от оперативните си
разходи, свързани с изпълнението на 
своите обществени задачи, като се 
възползват от правата си върху 
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интелектуална собственост, на органите 
от обществения сектор може да се 
позволи да налагат такси за повторната 
употреба на документи, надхвърлящи 
допълнителните разходи, в съответствие 
с обективни, прозрачни и проверими 
критерии, стига това да е в интерес на 
обществото и да бъде одобрено от
независимия орган, споменат в член 4, 
параграф 4, и да не засяга параграфи 3 и 
4 от настоящия член.

интелектуална собственост, на органите 
от обществения сектор може да се 
позволи да налагат такси за повторната 
употреба на документи, надхвърлящи 
допълнителните разходи, в съответствие 
с обективни, прозрачни и проверими 
критерии, стига това да е в интерес на 
обществото и да бъде одобрено от
безпристрастния орган, споменат в 
член 4, параграф 4, и да не засяга 
параграфи 3 и 4 от настоящия член.

Or. en

Изменение 87
Franck Proust

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В изключителни случаи, по-
специално когато органите от 
обществения сектор покриват
значителна част от оперативните си 
разходи, свързани с изпълнението на 
своите обществени задачи, като се 
възползват от правата си върху 
интелектуална собственост, на органите 
от обществения сектор може да се 
позволи да налагат такси за повторната 
употреба на документи, надхвърлящи 
допълнителните разходи, в съответствие 
с обективни, прозрачни и проверими 
критерии, стига това да е в интерес на 
обществото и да бъде одобрено от
независимия орган, споменат в член 4, 
параграф 4, и да не засяга параграфи 3 и 
4 от настоящия член.“

2. Когато органите от обществения 
сектор покриват значителна част от 
оперативните си разходи, свързани с 
изпълнението на своите обществени 
задачи, като се възползват от правата си 
върху интелектуална собственост, на 
органите от обществения сектор може 
да се позволи да налагат такси за 
повторната употреба на документи, 
надхвърлящи допълнителните разходи, 
в съответствие с обективни, прозрачни и 
проверими критерии, стига това да е в 
интерес на обществото и да бъде 
одобрено от органа, споменат в член 4, 
параграф 4, и да не засяга параграфи 3 и 
4 от настоящия член.

Or. fr
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Изменение 88
Salvador Sedó i Alabart

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Независимо от параграфи 1 и 2, 
библиотеките (включително 
университетски библиотеки), 
музеите и архивите могат да налагат 
такси над допълнителните разходи за 
повторната употреба на 
документите, които притежават.

заличава се

Or. en

Изменение 89
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Независимо от параграфи 1 и 2, 
библиотеките (включително 
университетски библиотеки), 
музеите и архивите могат да налагат 
такси над допълнителните разходи за 
повторната употреба на 
документите, които притежават.“

заличава се

Or. de

Изменение 90
Franck Proust
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Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Независимо от параграфи 1 и 2, 
библиотеките (включително 
университетски библиотеки), музеите и 
архивите могат да налагат такси над 
допълнителните разходи за повторната 
употреба на документите, които 
притежават.“

3. Независимо от параграфи 1 и 2, 
библиотеките (включително 
университетски библиотеки), музеите и 
архивите могат да налагат такси над 
допълнителните разходи за повторната 
употреба на документите, които 
притежават.“ Размерът на тези такси 
е определен въз основа на обективни, 
прозрачни и проверими критерии и 
при условие, че е налице одобрение от 
посочения в член 4, параграф 4 орган. 
Органът взема предвид гъвкавостта 
на тези институции при 
определянето на тарифната 
структура. 

Or. fr

Изменение 91
Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 2
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съществуващият текст на член 6 
става параграф 4.

2. Съществуващият текст на член 6 
става параграф 4 и гласи следното:

„4. В случаите, в които, съгласно 
параграф 2, се практикува таксуване, 
общите такси следва да бъдат 
определени съгласно обективни, 
прозрачни и гъвкави критерии, и 
общият приход от доставяне и 
разрешаване на повторно използване 
на документи не надвишава 
стойността на събирането, 
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производството, размножаването, 
предоставянето и 
разпространението заедно с разумен 
приход от инвестицията. В 
образуването на таксите съгласно 
параграф 1 и параграф 2 следва да се 
вземе предвид себестойността през 
определен счетоводен период, като се 
извърши калкулиране, 
съответстващо на приложимите 
счетоводни принципи по отношение 
на заинтересованите органи от 
обществения сектор.“

Or. de

Изменение 92
Sajjad Karim

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 2
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 4

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 изменя както 
следва:

В случаите, в които се практикува 
таксуване съобразно параграфи 2 и 3, 
общият приход от доставяне и 
разрешаване на повторно използване 
на документи не надвишава 
стойността на събирането, 
производството, размножаването и 
разпространението заедно с разумен 
приход от инвестицията. В 
образуването на таксите следва да се 
вземе предвид себестойността през 
определен счетоводен период, като се 
извърши калкулиране, 
съответстващо на приложимите 
счетоводни принципи по отношение 
на заинтересованите органи от 
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обществения сектор.

Or. en

Обосновка

Въпросните такси се отнасят до тези, посочени в параграфи 2 и 3 (и следователно не 
се ограничават до допълнителни разходи). В този случай, както става ясно от 
параграф 4, таксите подлежат на две основни изисквания: общият приход не бива да 
надвишава разходите за събиране, производство, размножаване и разпространение, 
заедно с разумен приход от инвестицията; те трябва също така да бъдат определяни 
в зависимост от разходите през съответния счетоводен период.

Изменение 93
Salvador Sedó i Alabart

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 2
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) В случаите, в които се практикува 
таксуване съгласно параграф 2, 
общите такси следва да бъдат 
определени съгласно обективни, 
прозрачни и гъвкави критерии и 
общият приход от доставяне и 
разрешаване на повторно използване 
на документи не надвишава 
стойността на събирането, 
производството, размножаването, 
разпространението, съхранението и 
уреждането на ползването на права 
заедно с разумен приход от 
инвестицията. В образуването на 
таксите следва да се вземе предвид 
себестойността през определен 
счетоводен период, като се извърши 
калкулиране, съответстващо на 
приложимите счетоводни принципи 
по отношение на заинтересованите 
органи от обществения сектор.

Or. en
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Изменение 94
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 2 а (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. След параграф 4 се добавя 
следният параграф:
„4а. Държавите членки посочват 
национален орган, който е подходящ и 
компетентен да контролира 
спазването на изброените в параграф 
4 критерии за изчисляване на 
таксите.“

Or. de

Изменение 95
Salvador Sedó i Alabart

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 2 а (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2 a) Добавя се следният параграф:
„4a. Държавите членки определят 
подходящия орган или подходящите 
органи, различни от самия орган от 
обществения сектор, притежаващ(и) 
компетентност за определяне на 
критериите за налагане на такси над 
допълнителните разходи, посочени в 
параграф 4.“

Or. en
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Изменение 96
Salvador Sedó i Alabart

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 3
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Добавя се нов параграф 5: заличава се
Тежестта на доказване, че таксите 
са съобразени с настоящия член, се 
носи от органа от обществения 
сектор, таксуващ повторната 
употреба.

Or. en

Изменение 97
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 3
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Тежестта на доказване, че таксите 
са съобразени с настоящия член, се 
носи от органа от обществения 
сектор, таксуващ повторната 
употреба.“

заличава се

Or. de

Изменение 98
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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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) третото 
изречение се заменя със следното:

„Освен това съответният орган от 
обществения сектор посочва и кои 
фактори ще бъдат взети предвид при 
изчислението на такси съгласно член 
6.“

Or. de

Изменение 99
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 
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.“

„1. Органите от обществения сектор 
могат да разрешат повторната употреба
на документи безусловно или, в 
случаите, в които е уместно, могат да 
поставят условия в рамките на
лицензия, в която се уреждат най-
важните въпроси. Тези условия не 
налагат ненужни ограничения върху 
възможностите за повторна употреба и 
не се използват с цел ограничаване на 
конкуренцията.“

Or. de
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Изменение 100
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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.“

„1. Органите от обществения сектор 
могат да разрешат повторната употреба 
безусловно за нетърговско ползване
или могат да поставят условия чрез 
лицензия, като например посочване на 
източника, когато това е целесъобразно.
Когато се използва за търговски цели, 
като минимално условие се изисква 
посочване на източника. Тези условия 
не налагат ненужни ограничения върху 
възможностите за повторна употреба и 
не се използват с цел ограничаване на 
конкуренцията.“

Or. en

Обосновка

Когато данни от обществения сектор се използват за търговски продукти, това 
следва да се цитира в придружаващата документация, например като се отбелязва, 
че данните за публичното картографиране се използват в навигационната система в 
частни автомобили. От предприятията следва да се изисква да предоставят тази 
информация в ръководството или в споразуменията с крайните потребители, така че 
потребителите да са наясно, че не всички използвани данни са защитени от право на 
собственост. Изискването за посочване на източника на данните по никакъв начин не 
ограничава ползването им.

Изменение 101
Bendt Bendtsen

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



AM\913765BG.doc 61/79 PE496.525v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Органите от обществения сектор могат 
да разрешат повторната употреба
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.“

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

Or. da

Изменение 102
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 1 – точка 9
Директива 2003/98/ЕО
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират 
наличието на практически 
договорености, които да улесняват 
многоезичното търсене на документи, 
които са на разположение за повторна 
употреба, като например списъци с 
основни документи и съответните 
метаданни, за предпочитане достъпни 
онлайн и в машинночетим формат, 
както и портални уебсайтове, които 
съдържат връзки към децентрализирани 
списъци с материали.

Държавите членки гарантират 
наличието на практически 
договорености, които да улесняват 
многоезичното търсене на документи, 
които са на разположение за повторна 
употреба, като например списъци с 
основни документи и съответните 
метаданни, за предпочитане достъпни 
онлайн и в машинночетим формат, 
както и портални уебсайтове, които 
съдържат връзки към децентрализирани 
списъци с материали.

Това не включва задължение за 
органите от публичния сектор да 
създават или адаптират документи с 
цел да отговарят на изискванията на 
искането, нито включва задължение 
за предоставяне на извадки от 
документи в случаите, в които това 
би било свързано с непропорционално 
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големи усилия, излизащи извън 
рамките на една проста операция.

Or. en

Изменение 103
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 1 – точка 9
Директива 2003/98/ЕО
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират 
наличието на практически 
договорености, които да улесняват
многоезичното търсене на документи, 
които са на разположение за повторна 
употреба, като например списъци с 
основни документи и съответните 
метаданни, за предпочитане достъпни 
онлайн и в машинночетим формат, 
както и портални уебсайтове, които 
съдържат връзки към
децентрализирани списъци с 
материали.“

Държавите членки предприемат
практически договорености, които да 
улесняват търсенето на документи, 
които са на разположение за повторна 
употреба, в целия Съюз, като например 
списъци с основни документи и 
съответните метаданни, за предпочитане 
в технологично неутрален
машинночетим формат, както и 
портални уебсайтове, които съдържат 
връзки към списъците с материали.“

Or. de

Обосновка

Въвеждането на възможности за многоезично търсене е разумно и се предлага и днес 
на доброволни начала. Въпреки това, като се има предвид финансовото положение на 
публичните органи, въвеждането на всеобщо задължение подобни търсения да се 
направят възможни и на другите европейски езици е свързано с прекомерни разходи.

Изменение 104
Salvador Sedó i Alabart

Предложение за директива
Член 1 – точка 9
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Директива 2003/98/ЕО
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират 
наличието на практически 
договорености, които да улесняват
многоезичното търсене на документи, 
които са на разположение за повторна 
употреба, като например списъци с 
основни документи и съответните 
метаданни, за предпочитане достъпни 
онлайн и в машинночетим формат, 
както и портални уебсайтове, които 
съдържат връзки към
децентрализирани списъци с 
материали.

Държавите членки спомагат за 
улесняването на практически 
договорености за многоезичното 
търсене на документи, които са на 
разположение за повторна употреба, 
като например списъци с основни 
документи и съответните метаданни, за 
предпочитане достъпни онлайн и в
технологично неутрален
машинночетим формат, както и 
портални уебсайтове, които съдържат 
връзки към списъци с материали.

Or. en

Изменение 105
Sajjad Karim

Предложение за директива
Член 1 – точка 9
Директива 2003/98/ЕО
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират 
наличието на практически
договорености, които да улесняват
многоезичното търсене на документи, 
които са на разположение за повторна 
употреба, като например списъци с 
основни документи и съответните 
метаданни, за предпочитане достъпни 
онлайн и в машинночетим формат, 
както и портални уебсайтове, които 
съдържат връзки към децентрализирани 
списъци с материали.

Държавите членки създават
практически договорености, които да 
улесняват търсенето на документи, 
които са на разположение за повторна 
употреба, като например списъци с 
основни документи и съответните 
метаданни, за предпочитане достъпни 
онлайн и в машинночетим формат, 
както и портални уебсайтове, които 
съдържат връзки към децентрализирани 
списъци с материали.

Or. en
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Обосновка

Предложението на Комисията за въвеждане на „многоезично“ търсене възбужда 
безпокойство относно ресурсните последствия и практическото прилагане.

Изменение 106
Salvador Sedó i Alabart

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 а (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. Добавя се следният член:
„Член 9а
За да допринесе за последователното 
прилагане на настоящия член, 
Комисията може да приема насоки 
със списък от препоръчителни бази 
данни, налични за повторна 
употреба.“

Or. en

Изменение 107
Salvador Sedó i Alabart

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 а (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. Член 11, параграф 2 се заменя със 
следното:
„2. Без да се засяга параграф 1, в 
случаите, в които за предоставянето 
на услугата в интерес на обществото 
е необходимо изключително право, 
валидността на основанието, 
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оправдаващо разрешаването на 
изключителното право, ще трябва да 
се преразглежда всяка година, с 
изключение на случаите, в които 
отказът включва период на 
изплащане, по-дълъг от една година, 
като в тези случаи преразглеждането 
ще се извършва най-малко на всеки 
три години. Изключителните 
договорености, сключени след 
влизането в сила на настоящата 
директива, следва да бъдат прозрачни 
и да се обнародват.

Or. en

Изменение 108
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 а (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. Член 11, параграф 2 се заменя със 
следното:
„2. Без да се засяга параграф 1, в 
случаите, в които за предоставянето 
на услуга в интерес на обществото е 
необходимо включването на 
изключително право, валидността на 
договореността за предоставяне на 
такива изключителни права подлежи 
на редовно преразглеждане, като при 
всички случаи подлежи на такова 
преразглеждане на всеки четири 
години. Изключителните 
договорености, сключени след 
влизането в сила на настоящата 
директива, подлежат на принципа на 
прозрачност и се обнародват от 
съответните органи от обществения 
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сектор.“

Or. de

Изменение 109
Franck Proust

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 а (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. В член 11 (Забрана за 
изключителни договорености), в края 
на параграф 2 се добавя следното 
изречение:
„Въпреки това, когато 
изключителното право е свързано 
конкретно с цифровизацията на 
данни и информация от културно 
естество, то ще се преразглежда поне 
на всеки десет години.“

Or. fr

Обосновка

Първоначалният опит показа, че процесите на цифровизация са дълги и скъпи.
Въпросните случаи са специфични и следователно е нужно да се удължи 
продължителността на тези споразумения за изключителни права, за да се даде 
възможност чрез конкуренцията да се осигури качество при предоставянето на тези 
услуги от обществен интерес.

Изменение 110
Salvador Sedó i Alabart

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 б (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 - параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9б. В член 11 се добавя следният 
параграф:
„2а. Без да се засяга параграф 1, в 
случаите, в които се предоставя 
изключително право в рамките на 
необходимата за цифровизация на 
културните ресурси търговска 
употреба, продължителността на 
търговската употреба не надвишава 7 
години.  През този период 
изключителното право не трябва да 
бъде преразглеждано. 
Изключителните договорености, 
сключени след влизането в сила на 
настоящата директива, следва да 
бъдат прозрачни и да се обнародват. 
Когато съществува изключително 
право, свързано с преференциалната 
търговска употреба, необходима за 
дигитализацията на културни 
ресурси, органът от обществения 
сектор получава копие от 
цифровизираните културни ресурси 
като част от това споразумение и 
всяко условие на това споразумение е 
нищожно, ако след приключване на 
споразумението се стреми да 
ограничи повторната употреба на 
цифровото копие на културен ресурс, 
който преди сключването на 
споразумението е бил обществено 
достояние.

Or. en

Изменение 111
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 б (нова)
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Директива 2003/98/ЕО
Член 11 - параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

9б. В член 11 се добавя следният 
параграф:
„2а. Без да се засяга параграф 1, в 
случаите, в които се предоставя 
изключително право в рамките на 
необходимата за цифровизация на 
културните ресурси търговска 
употреба, продължителността на 
търговската употреба не надвишава 7 
години.  През този период 
изключителното право не трябва да 
бъде предмет на преразглеждане. В 
рамките на споразумението за 
предоставяне на изключителни права, 
органите от обществения сектор 
получават копие от цифровизираната 
културна колекция и могат да я 
предоставят на обществеността за 
по-нататъшно ползване след 
изтичането на срока на 
споразумението. Изключителните
договорености, сключени след 
влизането в сила на настоящата 
директива, следва да бъдат прозрачни 
и да се обнародват.“

Or. de

Изменение 112
Amelia Andersdotter

Предложение за директива
Член 1 – точка 9б (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9б. В член 11 се добавя следният 
параграф:
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„2a. Без да се засягат параграфи 1 и 2, 
в случаите, в които се предоставя 
изключително право в рамките на 
необходимата за цифровизация на 
културните ресурси търговска 
употреба, продължителността на 
споразумението за изключителни 
права като цяло не надвишава 7 
години. Изключителните 
договорености, сключени след 
влизането в сила на настоящата 
директива, следва да бъдат прозрачни 
и да се обнародват. Когато 
съществува изключително право, 
свързано с преференциалната 
търговска употреба, необходима за 
дигитализацията на културни 
ресурси, органът от обществения 
сектор получава копие от 
цифровизираните културни ресурси 
като част от това споразумение и 
всяко условие на това споразумение е 
нищожно, ако след приключване на 
споразумението се стреми да 
ограничи повторната употреба на 
цифровото копие на кулурен ресурс, 
който преди сключването на 
споразумението е бил обществено 
достояние.“.

Or. en

Изменение 113
Ивайло Калфин

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 б (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9б. В член 11 се добавя следният 
параграф:
„2а. Когато изключително право е 
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свързано с преференциална търговска 
употреба, необходима за 
цифровизацията на културни ресурси, 
периодът на такава преференциална 
употреба не надвишава 10 години и не 
подлежи на преразглеждане. Такива 
изключителни договорености, 
сключени след влизането в сила на 
настоящата директива, следва да 
бъдат прозрачни и да се обнародват. 
Когато съществува изключително 
право, свързано с преференциалната 
търговска употреба, необходима за 
цифровизацията на културни ресурси, 
органът от обществения сектор 
получава копие от цифровизираните 
културни ресурси като част от това 
споразумение. Всяко цифровизирано 
копие се предоставя свободно за 
обществена употреба в края на 
споразумението за изключителни 
права.

Or. en

Изменение 114
Salvador Sedó i Alabart

Предложение за директива
Член 1 – точка 10
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. В член 11 (Забрана за изключителни 
договорености), в края на параграф 3 се
добавя следното изречение:

10. В член 11 (Забрана за изключителни 
договорености), параграф 3 се заменя 
със следното:

„Такива договорености с участието на 
културни институции и 
университетски библиотеки се 
прекратяват с изтичането на договора 
или обаче при всички случаи не по-
късно от 31 декември 20ХХ [6 години
след влизането в сила на 

„3. Съществуващите изключителни
договорености, за които няма 
основания да бъдат подведени под 
изключение съгласно параграф 2, се 
прекратяват с изтичането на договора 
или при всички случаи не по-късно от
31 декември 2008 г. Що се отнася до 
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директивата].“ съществуващите договорености с 
участието на библиотеки 
(включително университетски 
библиотеки), музеи и архиви, само 
договореностите, сключени след 1 
януари 2012 г., подлежат на 
ограничения по отношение на 
продължителността съгласно 
настоящата директива.“

Or. en

Изменение 115
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 1 – точка 10
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В член 11 (Забрана за 
изключителни договорености), в края 
на параграф 3 се добавя следното 
изречение:

(10) В член 11 (Забрана за 
изключителни договорености), параграф 
3 се изменя както следва:

„Такива договорености с участието на 
културни институции и
университетски библиотеки се 
прекратяват с изтичането на договора 
или обаче при всички случаи не по-
късно от 31 декември 20ХХ [6 години 
след влизането в сила на директивата].“

„3. Съществуващите изключителни 
договорености, за които няма 
основания да бъдат подведени под 
изключение съгласно параграф 2, се 
прекратяват с изтичането на 
договора или при всички случаи не по-
късно от 31 декември 2008 г. Такива 
договорености, които засягат 
библиотеки (включително
университетски библиотеки), музеи и 
архиви, и които не се квалифицират 
като изключение съгласно параграф 2 
или параграф 2а, се прекратяват с 
изтичането на договора или обаче при 
всички случаи не по-късно от 31 
декември 20ХХ [10 години след 
влизането в сила на директивата].“
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Or. de

Изменение 116
Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 1 – точка 10 – уводна част
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. В член 11 (Забрана за изключителни 
договорености), в края на параграф 3 се
добавя следното изречение:

10. В член 11 (Забрана за изключителни 
договорености), се добавя следният 
параграф 2а, а параграф 3 се заменя със
следното:

Or. en

Изменение 117
Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 1 – точка 10
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. В член 11 (Забрана за 
изключителни договорености), в края 
на параграф 3 се добавя следното 
изречение:

заличава се

Такива договорености с участието на 
културни институции и 
университетски библиотеки се 
прекратяват с изтичането на 
договора или обаче при всички случаи 
не по-късно от 31 декември 20ХХ [6 
години след влизането в сила на 
директивата].

Or. en



AM\913765BG.doc 73/79 PE496.525v01-00

BG

Изменение 118
Salvador Sedó i Alabart

Предложение за директива
Член 1 – точка 10
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. В член 11 (Забрана за 
изключителни договорености), в края 
на параграф 3 се добавя следното 
изречение:

заличава се

Такива договорености с участието на 
културни институции и 
университетски библиотеки се 
прекратяват с изтичането на 
договора или обаче при всички случаи 
не по-късно от 31 декември 20ХХ [6 
години след влизането в сила на 
директивата].

Or. en

Изменение 119
Sajjad Karim

Предложение за директива
Член 1 – точка 10
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такива договорености с участието на
културни институции и
университетски библиотеки се 
прекратяват с изтичането на 
договора или обаче при всички случаи 
не по-късно от 31 декември 20ХХ [6 
години след влизането в сила на
директивата].

Съществуващите договорености с 
участието на библиотеки 
(включително университетски 
библиотеки), музеи и архиви, 
подлежат на ограничения по 
отношение на продължителността 
съгласно настоящата директива само 
ако са сключени след влизането в сила 
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на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде ясно кои „културни институции“ се имат предвид в този член. Също 
така трябва да се гарантира, че не се ощетяват съществуващите публично-частни 
партньорства.

Изменение 120
Ивайло Калфин

Предложение за директива
Член 1 – точка 10
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Такива договорености с участието на 
културни институции и университетски 
библиотеки се прекратяват с изтичането 
на договора или обаче при всички 
случаи не по-късно от 31 декември 
20ХХ [6 години след влизането в сила 
на директивата].“

„Такива договорености с участието на 
културни институции и университетски 
библиотеки се прекратяват с изтичането 
на договора.“

Or. en

Изменение 121
Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 10
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Такива договорености с участието 
на културни институции и 
университетски библиотеки се 
прекратяват с изтичането на 

Що се отнася до съществуващите 
договорености с участието на 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
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договора или обаче при всички случаи 
не по-късно от 31 декември 20ХХ [6 
години след влизането в сила на 
директивата].“

архиви, само договореностите, 
сключени след 1 януари 2012 г., 
подлежат на ограничения по 
отношение на продължителността 
съгласно настоящата директива.

Or. en

Изменение 122
Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 1 – точка 10 a (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 - параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. В член 11 се добавя следният 
параграф:
„(3a) Без да се засяга параграф 1, 
когато изключително право е 
свързано с преференциална търговска 
употреба, необходима за 
дигитализацията на културни 
ресурси, периодът на такава 
преференциална употреба не 
надвишава като цяло 7 години и не 
бива да подлежи на преразглеждане. 
Изключителните договорености, 
сключени след влизането в сила на 
настоящата директива, следва да 
бъдат прозрачни и да се обнародват. 
Когато съществува изключително 
право, свързано с преференциалната 
търговска употреба, необходима за 
цифровизацията на културни ресурси, 
органът от обществения сектор 
получава копие от цифровизираните 
културни ресурси като част от това 
споразумение и всяко условие на това 
споразумение е нищожно, ако след 
приключване на споразумението се 
стреми да ограничи повторната 
употреба на цифровото копие на 
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културен ресурс, който преди 
сключването на споразумението е бил 
обществено достояние.

Or. en

Изменение 123
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 1 – точка 12 – уводна част
Директива 2003/98/ЕО
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В член 13 (Преразглеждане), датата 
1 юли 2008 г. се заменя с [3 години след 
датата на транспониране] и се добавя 
следният параграф:

(12) В член 13 (Преразглеждане), датата 
1 юли 2008 г. се заменя с [5 години след 
датата на влизане в сила] и се добавя 
следният параграф:

Or. de

Изменение 124
Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Член 1 – точка 12
Директива 2003/98/ЕО
Член 13 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. В член 13 (Преразглеждане), датата 
1 юли 2008 г. се заменя с [3 години след 
датата на транспониране] и се добавя 
следният параграф:

12. В член 13 (Преразглеждане), датата 
1 юли 2008 г. се заменя с [3 години след 
датата на транспониране]. 

„Държавите членки докладват 
ежегодно на Комисията за степента 
на повторна употреба на информация 
от обществения сектор, условията, 
при които тя се предоставя, и за 
работата на независимия орган, 
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посочен в член 4, параграф 4.“

Or. da

Изменение 125
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Член 1 – точка 12
Директива 2003/98/ЕО
Член 13 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Държавите членки докладват ежегодно 
на Комисията за степента на повторна 
употреба на информация от 
обществения сектор, условията, при 
които тя се предоставя, и за работата на 
независимия орган, посочен в член 4, 
параграф 4.“

Държавите членки докладват ежегодно 
на Комисията за степента на повторна 
употреба на информация от 
обществения сектор, условията, при 
които тя се предоставя, и за работата на 
независимия орган, посочен в член 4, 
параграф 4. Комисията публикува 
ежегодно съответен индекс, 
включващ показатели за 
изпълнението за повторната 
употреба на информация от 
обществения сектор.

Or. en

Изменение 126
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 1 – точка 12
Директива 2003/98/ЕО
Член 13 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Държавите членки докладват ежегодно
на Комисията за степента на повторна 
употреба на информация от 
обществения сектор, условията, при 

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

които тя се предоставя, и за работата на
органа, посочен в член 4, параграф 4.“

Or. de

Обосновка

Ползата от задължението за ежегодно докладване не е ясна, тъй като за една година 
не могат да се очакват изменения на обстоятелствата, които подлежат на 
докладване и биха били прекомерен допълнителен разход за органите от обществения 
сектор.

Изменение 127
Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 1 – точка 12
Директива 2003/98/ЕО
Член 13 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки докладват ежегодно 
на Комисията за степента на повторна 
употреба на информация от 
обществения сектор, условията, при 
които тя се предоставя, и за работата на
безпристрастния орган, посочен в 
член 4, параграф 4.

Or. en

Изменение 128
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите членки приемат и 
публикуват след не повече от 18 месеца 
законовите, подзаконовите и 

(1) Държавите членки приемат и 
публикуват след не повече от 12 месеца 
законовите, подзаконовите и 
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административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

Or. ro


