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Pozměňovací návrh 12
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Údaje a informace, které vytvářejí 
vlády členských států, instituce a orgány 
veřejného sektoru a EU, představují 
rozsáhlé, rozmanité a cenné spojení 
zdrojů, jež může přispívat ke znalostní 
ekonomice. 

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Politiky zpřístupnění údajů, které 
podporují širokou dostupnost a opakované 
použití informací veřejného sektoru pro 
soukromé nebo komerční účely s 
minimálními či žádnými právními, 
technickými a finančními omezeními, 
mohou hrát důležitou úlohu při 
nastartování vývoje nových služeb 
založených na nových způsobech 
kombinování a využití těchto informací. 
Vyžaduje to však rovné podmínky na 
úrovni Unie, zda opakované použití 
dokumentů je či není povoleno, jichž nelze 
dosáhnout při existenci různých předpisů a 
postupů členských států nebo dotčených 
veřejných subjektů.

(2) Politiky zpřístupnění údajů, které 
podporují širokou dostupnost a opakované 
použití informací veřejného sektoru pro 
soukromé nebo komerční účely s 
minimálními či žádnými právními, 
technickými a finančními omezeními, 
mohou hrát důležitou úlohu při 
nastartování vývoje nových služeb 
založených na nových způsobech 
kombinování a využití těchto informací, 
podpořit hospodářský růst a zapojení 
do společnosti. Vyžaduje to však rovné 
podmínky na úrovni Unie, zda opakované 
použití dokumentů je či není povoleno, 
jichž nelze dosáhnout při existenci různých 
předpisů a postupů členských států nebo 
dotčených veřejných subjektů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Povolení opakovaného použití 
dokumentů, které jsou v držení subjektu 
veřejného sektoru, přidává hodnotu pro 
pravidelné uživatele, koncové uživatele a
pro společnost obecně a v mnoha 
případech i pro samotný veřejný subjekt, 
neboť poskytuje zpětnou vazbu od 
pravidelných uživatelů a koncových 
uživatelů umožňující držiteli zkvalitnit 
shromažďované informace.

(3) Povolení opakovaného použití údajů 
a dokumentů, které jsou v držení subjektu 
veřejného sektoru, přidává hodnotu pro 
pravidelné uživatele, koncové uživatele,
pro společnost obecně i pro samotný 
veřejný subjekt, neboť podporuje 
průhlednost a poskytuje zpětnou vazbu od 
pravidelných uživatelů a koncových 
uživatelů umožňující držiteli zkvalitnit 
shromažďované informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Směrnice 2003/98/ES neobsahuje
povinnost umožnit opakované použití 
dokumentů. Rozhodnutí, zda opakované 
použití povolit, je na členských státech 
nebo dotčeném subjektu veřejného sektoru. 
Směrnice zároveň vychází z pravidel 
jednotlivých států pro přístup k 
dokumentům. Některé členské státy 
výslovně spojily právo opakovaného 
použití s tímto právem přístupu, takže lze 
všechny obecně dostupné dokumenty 
opakovaně používat. V jiných členských 
státech je spojitost mezi uvedenými dvěma 
soubory pravidel méně jasná, což je 

(6) Směrnice 2003/98/ES neodůvodňuje 
povinnost členských států umožnit přístup 
k dokumentům veřejného sektoru a jejich
opakované použití. Rozhodnutí, zda 
opakované použití povolit, je na členských 
státech nebo dotčeném subjektu veřejného 
sektoru. Směrnice pouze harmonizuje 
podmínky, za nichž jsou dokumenty 
k opakovanému použití zpřístupněny.
Směrnice zároveň vychází z pravidel 
jednotlivých států pro přístup k 
dokumentům. Některé členské státy 
výslovně spojily právo opakovaného 
použití s tímto právem přístupu, zatímco 
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zdrojem právní nejistoty. jiné členské státy na základě právních 
předpisů právo opakovaného použití 
dokumentů oddělily od vnitrostátních 
předpisů v oblasti přístupu k informacím 
a svobody informací.

Or. de

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

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Předpisy členských států, 
které upravují přístup k dokumentům 
veřejného sektoru, vycházejí ze zásad 
transparentnosti a svobody informací. 
V některých případech je však toto právo 
omezeno, např. na osoby se zvláštním 
zájmem v souvislosti s těmito dokumenty, 
nebo tehdy, obsahují-li tyto dokumenty 
citlivé informace týkající se např. státní 
či veřejné bezpečnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Měla by se stanovit povinnost, 
aby byly všechny obecně dostupné 
dokumenty opakovaně použitelné, 
a současně je třeba pomocí anonymizace 
osobních údajů zajistit ochranu soukromí 
a osobních údajů na úrovni Unie 
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v souladu s právními předpisy Unie 
na ochranu údajů, případně včetně 
případů přeshraničního opětovného 
použití údajů.

Or. en

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

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Směrnice 2003/98/ES nezavádí 
pro členské státy povinnost digitalizovat 
existující analogové materiály nebo je 
konvertovat do strojově čitelného, 
technicky neutrálního formátu. Subjekty 
veřejného sektoru mohou samy 
rozhodovat o tom, které údaje budou 
převedeny do digitální podoby, 
kdy a za jakých podmínek.

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Směrnice 2003/98/ES se uplatňuje 
pro dokumenty, jejichž poskytnutí je 
součástí veřejných úkolů příslušných 
subjektů veřejného sektoru, jak je 
definováno zákonem nebo jinými 
závaznými předpisy v příslušném 
členském státě. Tento veřejný úkol by 
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mělo být možné pro jednotlivé subjekty 
definovat obecně nebo případ od případu.

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2003/98/ES by tedy měla 
jasně stanovit, že členské státy musí 
umožnit opakované použití všech obecně 
dostupných dokumentů. Protože tím 
dochází k omezení práv duševního 
vlastnictví autorů dokumentů, neměla by 
oblast působnosti takového propojení 
práva přístupu a práva užívání překročit 
rámec toho, co je nezbytně nutné k 
dosažení cílů v souvislosti se zavedením 
tohoto práva. V tomto ohledu a s 
přihlédnutím k právním předpisům Unie a 
mezinárodním závazkům členských států a 
Unie, zejména v rámci Bernské úmluvy o 
ochraně literárních a uměleckých děl a 
Dohody o obchodních aspektech práv k 
duševnímu vlastnictví (Dohody TRIPS), by 
měly být z oblasti působnosti směrnice 
2003/98/ES vyjmuty dokumenty, k nimž 
mají práva duševního vlastnictví třetí 
strany. Pokud byla původním vlastníkem 
dokumentu, který mají v držení knihovny 
(včetně univerzitních knihoven), muzea a 
archivy a který je stále chráněn právy 
duševního vlastnictví, třetí strana, měl by 
se takový dokument pro účely této 
směrnice považovat za dokument, k němuž 
mají práva duševního vlastnictví třetí 
strany.

(7) S přihlédnutím k právním předpisům 
Unie a mezinárodním závazkům členských 
států a Unie, zejména v rámci Bernské 
úmluvy o ochraně literárních a uměleckých 
děl a Dohody o obchodních aspektech práv 
k duševnímu vlastnictví (Dohody TRIPS), 
by měly být z oblasti působnosti směrnice 
2003/98/ES vyjmuty dokumenty, k nimž 
mají práva duševního vlastnictví třetí 
strany. Pokud byla původním vlastníkem 
dokumentu, který mají v držení knihovny 
(včetně univerzitních knihoven), muzea a 
archivy a který je stále chráněn právy 
duševního vlastnictví, třetí strana, měl by 
se takový dokument pro účely této 
směrnice považovat za dokument, k němuž 
mají práva duševního vlastnictví třetí 
strany.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2003/98/ES by tedy měla 
jasně stanovit, že členské státy musí 
umožnit opakované použití všech obecně 
dostupných dokumentů. Protože tím 
dochází k omezení práv duševního 
vlastnictví autorů dokumentů, neměla by 
oblast působnosti takového propojení práva 
přístupu a práva užívání překročit rámec 
toho, co je nezbytně nutné k dosažení cílů 
v souvislosti se zavedením tohoto práva. V 
tomto ohledu a s přihlédnutím k právním 
předpisům Unie a mezinárodním závazkům 
členských států a Unie, zejména v rámci 
Bernské úmluvy o ochraně literárních a 
uměleckých děl a Dohody o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(Dohody TRIPS), by měly být z oblasti 
působnosti směrnice 2003/98/ES vyjmuty 
dokumenty, k nimž mají práva duševního 
vlastnictví třetí strany. Pokud byla 
původním vlastníkem dokumentu, který 
mají v držení knihovny (včetně 
univerzitních knihoven), muzea a archivy a 
který je stále chráněn právy duševního 
vlastnictví, třetí strana, měl by se takový 
dokument pro účely této směrnice 
považovat za dokument, k němuž mají 
práva duševního vlastnictví třetí strany.

(7) Směrnice 2003/98/ES omezuje práva
duševního vlastnictví autorů dokumentů.
Proto by oblast působnosti takového 
propojení práva přístupu a práva užívání 
neměla překročit rámec toho, co je 
nezbytně nutné k dosažení cílů v 
souvislosti se zavedením tohoto práva. V 
tomto ohledu a s přihlédnutím k právním 
předpisům Unie a mezinárodním závazkům 
členských států a Unie, zejména v rámci 
Bernské úmluvy o ochraně literárních a 
uměleckých děl a Dohody o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(Dohody TRIPS), by měly být z oblasti 
působnosti směrnice 2003/98/ES vyjmuty 
dokumenty, k nimž mají práva duševního 
vlastnictví třetí strany. Pokud byla 
původním vlastníkem dokumentu, který 
mají v držení knihovny (včetně 
univerzitních knihoven), muzea a archivy a 
který je stále chráněn právy duševního 
vlastnictví, třetí strana, měl by se takový 
dokument pro účely této směrnice 
považovat za dokument, k němuž mají 
práva duševního vlastnictví třetí strany.

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2003/98/ES by tedy měla 
jasně stanovit, že členské státy musí 
umožnit opakované použití všech obecně 
dostupných dokumentů. Protože tím 
dochází k omezení práv duševního 
vlastnictví autorů dokumentů, neměla by 
oblast působnosti takového propojení práva 
přístupu a práva užívání překročit rámec 
toho, co je nezbytně nutné k dosažení cílů 
v souvislosti se zavedením tohoto práva. V 
tomto ohledu a s přihlédnutím k právním 
předpisům Unie a mezinárodním závazkům 
členských států a Unie, zejména v rámci 
Bernské úmluvy o ochraně literárních a 
uměleckých děl a Dohody o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(Dohody TRIPS), by měly být z oblasti 
působnosti směrnice 2003/98/ES vyjmuty 
dokumenty, k nimž mají práva duševního 
vlastnictví třetí strany. Pokud byla 
původním vlastníkem dokumentu, který 
mají v držení knihovny (včetně 
univerzitních knihoven), muzea a archivy a 
který je stále chráněn právy duševního 
vlastnictví, třetí strana, měl by se takový 
dokument pro účely této směrnice 
považovat za dokument, k němuž mají 
práva duševního vlastnictví třetí strany.

(7) Směrnice 2003/98/ES by tedy měla 
jasně stanovit, že členské státy i instituce 
a orgány Evropské unie musí umožnit 
opakované použití všech obecně 
dostupných dokumentů a v budoucnosti 
vytvářet tyto dokumenty tak, aby byly 
opakovaně použitelné. Protože tím dochází 
k omezení práv duševního vlastnictví 
autorů dokumentů, neměla by oblast 
působnosti takového propojení práva 
přístupu a práva užívání překročit rámec 
toho, co je nezbytně nutné k dosažení cílů 
v souvislosti se zavedením tohoto práva. V 
tomto ohledu a s přihlédnutím k právním 
předpisům Unie a mezinárodním závazkům 
členských států a Unie, zejména v rámci 
Bernské úmluvy o ochraně literárních a 
uměleckých děl a Dohody o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(Dohody TRIPS), by měly být z oblasti 
působnosti směrnice 2003/98/ES vyjmuty 
dokumenty, k nimž mají práva duševního 
vlastnictví třetí strany. Pokud byla 
původním vlastníkem dokumentu, který 
mají v držení knihovny (včetně 
univerzitních knihoven), muzea a archivy a 
který je stále chráněn právy duševního 
vlastnictví, třetí strana, měl by se takový 
dokument pro účely této směrnice 
považovat za dokument, k němuž mají 
práva duševního vlastnictví třetí strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2003/98/ES by tedy měla (7) Směrnice 2003/98/ES by tedy měla 
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jasně stanovit, že členské státy musí 
umožnit opakované použití všech obecně 
dostupných dokumentů. Protože tím 
dochází k omezení práv duševního 
vlastnictví autorů dokumentů, neměla by 
oblast působnosti takového propojení práva 
přístupu a práva užívání překročit rámec 
toho, co je nezbytně nutné k dosažení cílů 
v souvislosti se zavedením tohoto práva. V 
tomto ohledu a s přihlédnutím k právním 
předpisům Unie a mezinárodním závazkům 
členských států a Unie, zejména v rámci 
Bernské úmluvy o ochraně literárních a 
uměleckých děl a Dohody o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(Dohody TRIPS), by měly být z oblasti 
působnosti směrnice 2003/98/ES vyjmuty 
dokumenty, k nimž mají práva duševního 
vlastnictví třetí strany. Pokud byla 
původním vlastníkem dokumentu, který 
mají v držení knihovny (včetně 
univerzitních knihoven), muzea a archivy a 
který je stále chráněn právy duševního 
vlastnictví, třetí strana, měl by se takový 
dokument pro účely této směrnice 
považovat za dokument, k němuž mají 
práva duševního vlastnictví třetí strany.

stanovit, že členské státy musí umožnit 
opakované použití všech obecně 
dostupných dokumentů. Protože tím 
dochází k omezení práv duševního 
vlastnictví autorů dokumentů, neměla by 
oblast působnosti takového propojení práva 
přístupu a práva užívání překročit rámec 
toho, co je nezbytně nutné k dosažení cílů 
v souvislosti se zavedením tohoto práva. V 
tomto ohledu a s přihlédnutím k právním 
předpisům Unie a mezinárodním závazkům 
členských států a Unie, zejména v rámci 
Bernské úmluvy o ochraně literárních a 
uměleckých děl a Dohody o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(Dohody TRIPS), by měly být z oblasti 
působnosti směrnice 2003/98/ES vyjmuty 
dokumenty, k nimž mají práva duševního 
vlastnictví třetí strany. Pokud byla 
původním vlastníkem dokumentu, který 
mají v držení knihovny (včetně 
univerzitních knihoven), muzea a archivy a 
který je stále chráněn právy duševního 
vlastnictví, třetí strana, měl by se takový 
dokument pro účely této směrnice 
považovat za dokument, k němuž mají 
práva duševního vlastnictví třetí strany.

Or. da

Pozměňovací návrh 24
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Pro účely určení dokumentů, jejichž 
poskytnutí nepřísluší do oblasti veřejných 
úkolů příslušných subjektů veřejného 
sektoru, definované zákonem nebo jinými 
závaznými předpisy v příslušném 
členském státě, by mohl být veřejný úkol 
určen obecně nebo případ od případu 
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pro jednotlivé subjekty veřejného sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Dokumenty ve veřejném vlastnictví, 
které mají v držení knihovny (včetně 
knihoven univerzitních), muzea a archivy, 
se budou považovat za opakovaně 
použitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Tato směrnice by měla být provedena 
a uplatněna v plném souladu se zásadami, 
které se vztahují k ochraně osobních dat 
podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů. Udělení povolení 
opakovaně používat dokumenty, k nimž 
není podle režimů přístupu v členských 
státech omezen přístup, by mělo dodržovat 
omezení stanovená vnitrostátními 
právními předpisy v souladu se směrnicí 
95/46/ES o zpracování osobních údajů, 
v nich obsažených.
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Or. en

Pozměňovací návrh 27
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Oblast působnosti směrnice se 
rozšiřuje na knihovny (včetně univerzitních 
knihoven), muzea a archivy. Směrnice se 
nevztahuje na ostatní kulturní instituce, 
například opery, balety nebo divadla, 
včetně archivů, které jsou jejich součástí.

(10) Oblast působnosti směrnice se 
rozšiřuje na knihovny (včetně univerzitních 
knihoven), muzea, veřejné subjekty, 
které spravují archeologické a kulturní 
památky, a archivy. Směrnice se 
nevztahuje na ostatní kulturní instituce, 
například opery, balety nebo divadla, 
včetně archivů, které jsou jejich součástí.

Or. en

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

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Pokud jde o popis, digitalizaci 
a prezentaci kulturního fondu, existují 
mezi knihovnami (včetně univerzitních 
knihoven), muzei, archivy a soukromými 
partnery četná ujednání o spolupráci, 
v jejichž rámci subjekty veřejného sektoru 
svým partnerům udělují výhradní 
přístupová práva a právo na obchodní 
zhodnocení. Praxe ukázala, že tato 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru umožňují kulturní fond 
smysluplně využívat a současně urychlují 
zpřístupnění kulturního dědictví 
veřejnosti. Směrnice 2003/98/ES by proto 
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neměla uzavírání výhradních dohod 
zakazovat. Kromě toho by kulturní 
instituce za předpokladu, že se budou řídit 
zásadami transparentnosti 
a nediskriminace, měly mít možnost samy 
vyhledávat partnery, s nimiž by chtěly 
spolupracovat.

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Instituce a orgány Evropské unie by 
měly jít v oblasti opakovaného použití 
informací veřejného sektoru příkladem 
a přetvořit správu informací napříč 
veřejným sektorem, prosazovat osvědčené 
postupy a vyvíjet inovativní technologická 
řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Uplatnění směrnice se rozšiřuje 
na regionální orgány veřejné správy 
a místní orgány, jež představují obzvláště 
cenný zdroj údajů veřejné správy. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro usnadnění opakovaného použití by 
měly subjekty veřejného sektoru 
zpřístupnit dokumenty ve strojově 
čitelných formátech a spolu s jejich 
metadaty, je-li to možné a vhodné, ve 
formátu, který zajistí interoperabilitu, 
například jejich zpracováním v souladu se 
zásadami týkajícími se požadavků 
slučitelnosti a použitelnosti pro prostorové 
informace podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. 
března 2007 o zřízení Infrastruktury pro 
prostorové informace v Evropském 
společenství (INSPIRE).

(11) Pro usnadnění opakovaného použití by 
měly subjekty veřejného sektoru 
zpřístupnit dokumenty ve strojově 
čitelných formátech a spolu s jejich 
metadaty, je-li to možné a vhodné, 
za použití otevřených norem, je-li to 
možné, ve formátu, který zajistí 
interoperabilitu, například jejich 
zpracováním v souladu se zásadami 
týkajícími se požadavků slučitelnosti a 
použitelnosti pro prostorové informace 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o 
zřízení Infrastruktury pro prostorové 
informace v Evropském společenství 
(INSPIRE).

Or. en

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

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro usnadnění opakovaného použití by 
měly subjekty veřejného sektoru 
zpřístupnit dokumenty ve strojově 
čitelných formátech a spolu s jejich 
metadaty, je-li to možné a vhodné, ve 
formátu, který zajistí interoperabilitu, 
například jejich zpracováním v souladu se 
zásadami týkajícími se požadavků 
slučitelnosti a použitelnosti pro prostorové 
informace podle směrnice Evropského 

(11) Pro usnadnění opakovaného použití by 
měly subjekty veřejného sektoru 
zpřístupnit dokumenty v technicky 
neutrálních, strojově čitelných formátech a 
spolu s jejich metadaty, je-li to možné a 
vhodné, ve formátu, který zajistí 
interoperabilitu, například jejich 
zpracováním v souladu se zásadami 
týkajícími se požadavků slučitelnosti a 
použitelnosti pro prostorové informace 



AM\913765CS.doc 15/69 PE496.525v01-00

CS

parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. 
března 2007 o zřízení Infrastruktury pro 
prostorové informace v Evropském 
společenství (INSPIRE).

podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o 
zřízení Infrastruktury pro prostorové 
informace v Evropském společenství 
(INSPIRE).

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro usnadnění opakovaného použití by 
měly subjekty veřejného sektoru 
zpřístupnit dokumenty ve strojově 
čitelných formátech a spolu s jejich 
metadaty, je-li to možné a vhodné, ve 
formátu, který zajistí interoperabilitu, 
například jejich zpracováním v souladu se 
zásadami týkajícími se požadavků 
slučitelnosti a použitelnosti pro prostorové 
informace podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. 
března 2007 o zřízení Infrastruktury pro 
prostorové informace v Evropském 
společenství (INSPIRE).

(11) Pro usnadnění opakovaného použití by 
měly subjekty veřejného sektoru 
zpřístupnit dokumenty v technicky 
neutrálních, strojově čitelných formátech 
a spolu s jejich metadaty, je-li to možné 
a vhodné, ve formátu, který zajistí 
interoperabilitu, například jejich 
zpracováním v souladu se zásadami 
týkajícími se požadavků slučitelnosti 
a použitelnosti pro prostorové informace 
podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 
o zřízení Infrastruktury pro prostorové 
informace v Evropském společenství 
(INSPIRE).

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Dokument by měl být považován 
za dokument ve strojově čitelném formátu, 
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jedná-li se o dokument ve formě souboru 
strukturovaném tak, aby v něm softwarové 
aplikace mohly snadno nalézt, rozpoznat 
a získat příslušné údaje. Za strojově 
čitelné údaje se považují údaje 
v souborech strukturovaných ve strojově 
čitelném formátu. Strojově čitelné formáty 
mohou či nemusí existovat jako formální 
otevřené normy. Dokumenty ve formě 
souboru, který toto automatické 
zpracování omezuje, jelikož údaje z těchto 
dokumentů nelze získat snadno či vůbec, 
by za dokumenty ve strojově čitelném 
formátu být považovány neměly. Členské 
státy by případně měly podpořit použití 
otevřených strojově čitelných formátů.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V případě, že jsou za opakované
použití dokumentů vybírány poplatky, 
měly by být v zásadě omezeny na mezní 
náklady na reprodukci a šíření 
příslušných dokumentů, s výjimkou 
případů odůvodněných podle 
objektivních, průhledných a ověřitelných 
kritérií. Zejména je třeba dbát, aby nebyl 
omezen běžný provoz subjektů veřejného 
sektoru, které podstatnou část svých 
provozních nákladů souvisejících s 
výkonem jejich veřejných úkolů hradí z 
užívání svých práv duševního vlastnictví. 
Subjekt veřejného sektoru vybírající 
poplatky za opakované použití dokumentů 
by měl mít povinnost prokázat, že poplatky 
jsou určeny z hlediska nákladů a jsou v 
souladu s příslušnými limity.

(12) V případě, že jsou za poskytování 
a povolování opakovaného použití 
dokumentů vybírány poplatky, měly by být 
v zásadě omezeny na mezní náklady.
Zejména je však třeba dbát, aby nebyl 
omezen běžný provoz subjektů veřejného 
sektoru, které si hradí podstatnou část 
svých nákladů souvisejících s výkonem 
jejich veřejných úkolů nebo s jinou 
konkrétní činností v rámci jejich 
veřejných úkolů a s běžným provozem 
knihoven, muzeí a archivů. Těmto 
subjektům veřejného sektoru by mělo být 
umožněno vybírat za opakované použití 
vyšší poplatky. Celkový příjem 
z poskytování a povolování opakovaného 
použití dokumentů by neměl přesáhnout 
náklady na jejich shromažďování, 
vytváření, reprodukci a šíření 



AM\913765CS.doc 17/69 PE496.525v01-00

CS

se započítáním přiměřeného zisku.
Subjekt veřejného sektoru vybírající 
poplatky za opakované použití dokumentů 
by měl mít povinnost prokázat, že poplatky 
jsou určeny z hlediska nákladů a jsou 
v souladu s příslušnými kritérii.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V případě, že jsou za opakované 
použití dokumentů vybírány poplatky, 
měly by být v zásadě omezeny na mezní 
náklady na reprodukci a šíření 
příslušných dokumentů, s výjimkou 
případů odůvodněných podle 
objektivních, průhledných a ověřitelných 
kritérií. Zejména je třeba dbát, aby nebyl 
omezen běžný provoz subjektů veřejného 
sektoru, které podstatnou část svých 
provozních nákladů souvisejících s 
výkonem jejich veřejných úkolů hradí z 
užívání svých práv duševního vlastnictví. 
Subjekt veřejného sektoru vybírající 
poplatky za opakované použití dokumentů 
by měl mít povinnost prokázat, že poplatky 
jsou určeny z hlediska nákladů a jsou v 
souladu s příslušnými limity.

(12) V případě, že jsou za poskytování 
a povolování opakovaného použití 
dokumentů vybírány poplatky, měly by být 
v zásadě omezeny na mezní náklady.
Zejména je však třeba dbát, aby nebyl 
omezen běžný provoz subjektů veřejného 
sektoru, které si musejí hradit podstatnou 
část svých nákladů souvisejících 
s výkonem jejich veřejných úkolů 
a s běžným provozem knihoven, muzeí 
a archivů. Těmto subjektům veřejného 
sektoru by mělo být umožněno vybírat 
za opakované použití vyšší poplatky. Tyto 
poplatky, které převyšují mezní náklady, 
by měly být stanoveny na základě 
objektivních, průhledných a ověřitelných 
kritérií a celkový příjem z poskytování 
a povolování opakovaného použití 
dokumentů by neměl přesáhnout náklady 
na jejich shromažďování, vytváření, 
reprodukci a šíření se započítáním 
přiměřeného zisku. Subjekt veřejného 
sektoru vybírající poplatky za opakované 
použití dokumentů by měl mít povinnost 
prokázat, že poplatky jsou určeny 
z hlediska nákladů a jsou v souladu 
s příslušnými kritérii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V případě, že jsou za opakované 
použití dokumentů vybírány poplatky, 
měly by být v zásadě omezeny na mezní 
náklady na reprodukci a šíření příslušných 
dokumentů, s výjimkou případů 
odůvodněných podle objektivních, 
průhledných a ověřitelných kritérií. 
Zejména je třeba dbát, aby nebyl omezen 
běžný provoz subjektů veřejného sektoru, 
které podstatnou část svých provozních 
nákladů souvisejících s výkonem jejich 
veřejných úkolů hradí z užívání svých práv 
duševního vlastnictví. Subjekt veřejného 
sektoru vybírající poplatky za opakované 
použití dokumentů by měl mít povinnost 
prokázat, že poplatky jsou určeny z 
hlediska nákladů a jsou v souladu s 
příslušnými limity.

(12) V případě, že jsou za opakované 
použití dokumentů vybírány poplatky, 
měly by být v zásadě omezeny na mezní 
náklady na reprodukci, zpřístupnění
a šíření příslušných dokumentů, s 
výjimkou případů odůvodněných podle 
objektivních, průhledných a ověřitelných 
kritérií. Zejména je třeba dbát, aby nebyl 
omezen běžný provoz subjektů veřejného 
sektoru, které podstatnou část svých 
provozních nákladů souvisejících s 
výkonem jejich veřejných úkolů hradí z 
užívání svých práv duševního vlastnictví.

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(12) V případě, že jsou za opakované 
použití dokumentů vybírány poplatky, 
měly by být v zásadě omezeny na mezní 
náklady na reprodukci a formátování, 
zajištění interoperability a šíření 
příslušných dokumentů, s výjimkou 
případů odůvodněných podle objektivních, 
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Zejména je třeba dbát, aby nebyl omezen 
běžný provoz subjektů veřejného sektoru, 
které podstatnou část svých provozních 
nákladů souvisejících s výkonem jejich 
veřejných úkolů hradí z užívání svých práv 
duševního vlastnictví. Subjekt veřejného 
sektoru vybírající poplatky za opakované 
použití dokumentů by měl mít povinnost 
prokázat, že poplatky jsou určeny z 
hlediska nákladů a jsou v souladu s 
příslušnými limity.

průhledných a ověřitelných kritérií. 
Zejména je třeba dbát, aby nebyl omezen 
běžný provoz subjektů veřejného sektoru, 
které podstatnou část svých provozních 
nákladů souvisejících s výkonem jejich 
veřejných úkolů hradí z užívání svých práv 
duševního vlastnictví. Subjekt veřejného 
sektoru vybírající poplatky za opakované 
použití dokumentů by měl mít povinnost 
prokázat, že poplatky jsou určeny z 
hlediska nákladů a jsou v souladu s 
příslušnými limity.

Or. ro

Pozměňovací návrh 39
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. da
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Pozměňovací návrh 40
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Řádné provádění některých 
ustanovení této směrnice, týkajících se 
například prostředků pro zjednání nápravy, 
dodržování zásad vybírání poplatků a 
povinností podávat zprávy, vyžaduje 
dohled příslušných nezávislých orgánů
pro opakované použití informací
veřejného sektoru. Pro zajištění jednotnosti 

(14) Řádné provádění některých 
ustanovení této směrnice, týkajících se 
například prostředků pro zjednání nápravy, 
dodržování zásad vybírání poplatků 
a povinností podávat zprávy, vyžaduje 
dohled příslušného nestranného orgánu, 
oprávněného přezkoumat rozhodnutí
jakéhokoliv subjektu veřejného sektoru, 
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přístupů na úrovni Unie by měla být 
podporována koordinace mezi nezávislými
orgány, zejména prostřednictvím výměny 
informací o osvědčených postupech a 
postupech v oblasti opakovaného použití 
údajů.

které se týká opakovaného použití. Pro 
zajištění jednotnosti přístupů na úrovni 
Unie by měla být podporována koordinace 
mezi těmito orgány, zejména 
prostřednictvím výměny informací 
o osvědčených postupech a postupech 
v oblasti opakovaného použití údajů.

Or. en

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

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Zřízení nezávislého regulačního orgánu by odporovalo úsilí členských států omezit byrokracii 
a konsolidovat rozpočty a zbytečně by zasahovalo do pravomocí členských států, pokud jde 
o jejich vnitřní uspořádání.
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Pozměňovací návrh 43
Béla Kovács

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Protože cílů této směrnice, totiž 
usnadnění tvorby informačních výrobků a 
služeb na úrovni Unie založených na 
dokumentech veřejného sektoru, zajištění 
účinného využívání dokumentů veřejného 
sektoru, které překračuje hranice států, 
soukromými společnostmi pro rozvoj 
informačních výrobků a služeb s přidanou 
hodnotou a omezování narušování 
hospodářské soutěže na trhu Unie, nemůže 
být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, a vzhledem k 
jednoznačnému celoevropskému rozsahu 
navrhovaného opatření jich proto může být 
lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity podle článku 5 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku tato směrnice 
nepřesahuje rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení těchto cílů.

(15) Protože cílů této směrnice, totiž 
usnadnění tvorby informačních výrobků a 
služeb na úrovni Unie založených na 
dokumentech veřejného sektoru, zajištění 
účinného využívání dokumentů veřejného 
sektoru, které překračuje hranice států, 
soukromými společnostmi se zaměřením 
na malé a střední podniky, pro rozvoj 
informačních výrobků a služeb s přidanou 
hodnotou a omezování narušování 
hospodářské soutěže na trhu Unie, nemůže 
být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, a vzhledem k 
jednoznačnému celoevropskému rozsahu 
navrhovaného opatření jich proto může být 
lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity podle článku 5 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku tato směrnice 
nepřesahuje rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Dokumenty a díla včetně zvukové 
a audiovizuální tvorby vytvořené 
organizacemi pro veřejnoprávní vysílání 
a jinými orgány nebo jejich dceřinými 
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společnostmi v rámci plnění úlohy 
veřejnoprávního vysílání by měly být 
ze zásady opakovaně použitelné. Možnost 
přístupu k těmto dokumentům 
financovaným z veřejných rozpočtů 
a jejich opakovaného použití by výrazně 
napomohla rozvoji odvozené kreativní 
tvorby a umožnila by následný životní 
cyklus dílům, která jsou držena 
v archivech organizací pro veřejnoprávní 
vysílání.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Každý členský stát umožní snadný 
přístup k informacím veřejné správy 
prostřednictvím ústředního přístupového 
bodu, například vnitrostátního portálu 
informací veřejné správy, a zajistí tak, 
aby bylo možné soubory údajů snadno 
nalézt a využít jak v rámci státu, 
tak v zahraničí. Evropská komise vytvoří 
ústřední evropské úložiště svých vlastních 
informací veřejné správy, které bude 
zároveň sloužit jako brána k vnitrostátním 
portálům informací veřejné správy.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17



PE496.525v01-00 24/69 AM\913765CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

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

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Komise by měla být nápomocna 
členským státům při provádění směrnice 
jednotným způsobem a za tím účelem 
vydat po konzultaci se zúčastněnými 
stranami pokyny týkající se zejména 
poplatků a výpočtu nákladů, doporučených 
podmínek udělování licencí a formátů.

(18) Komise by měla být nápomocna 
členským státům při provádění směrnice 
jednotným způsobem a za tím účelem 
vydat po konzultaci se zúčastněnými 
stranami návrhy týkající se zejména 
poplatků a výpočtu nákladů, doporučených 
podmínek udělování licencí a formátů.

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Komise by měla být nápomocna 
členským státům při provádění směrnice 
jednotným způsobem a za tím účelem 
vydat po konzultaci se zúčastněnými 
stranami pokyny týkající se zejména 
poplatků a výpočtu nákladů, doporučených 
podmínek udělování licencí a formátů.

(18) Komise může být nápomocna 
členským státům při provádění směrnice 
jednotným způsobem a za tím účelem 
vydat po konzultaci se zúčastněnými 
stranami pokyny týkající se zejména 
poplatků a výpočtu nákladů, doporučených 
podmínek udělování licencí a formátů.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:
„b) dokumenty, k nimž mají práva 
duševního vlastnictví třetí strany, včetně 
dokumentů univerzitních knihoven, 
k nimž mají práva duševního vlastnictví 
univerzity;“.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl ujasnit, že se směrnice nevztahuje na dokumenty 
v knihovnách, které jsou součástí univerzity, jež má k dokumentům práva duševního 
vlastnictví. Univerzita a její knihovny mohou tvořit jediný právní subjekt. Bez tohoto 
pozměňovacího návrhu by dokumenty, k nimž mají práva duševního vlastnictví třetí strany, 
nebyly vyloučeny v případě, že je dokument v držení knihovny, ale práva duševního vlastnictví 
má univerzita, jelikož by univerzita nebyla samostatnou (tj. třetí) stranou.

Pozměňovací návrh 50
Amelia Andersdotter
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 1 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V odstavci 2 se zrušuje písmeno d);

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – bod 2
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„e) dokumenty, které mají v držení 
vzdělávací a výzkumné instituce jako 
výzkumná zařízení, případně včetně 
organizací pro předávání výsledků 
výzkumu, školy a vysoké školy (kromě 
univerzitních knihoven v případě jiných 
než výzkumných dokumentů chráněných 
právy duševního vlastnictví třetích stran); 
a“

„e) dokumenty, které mají v držení 
vzdělávací a výzkumné instituce, včetně 
organizací pro předávání výsledků 
výzkumu, školy a vysoké školy (kromě 
univerzitních knihoven v případě jiných 
než výzkumných dokumentů chráněných 
právy duševního vlastnictví třetích stran); 
a“

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V odstavci 2 se za písmeno e) doplňuje 
nové písmeno, které zní:
„ea) dokumenty, které mají v držení 
archivy, muzea nebo knihovny (včetně 
knihoven univerzitních) a jsou velmi 
citlivé náboženské povahy nebo obsahují 
tradiční znalosti;“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby kulturní instituce, které shromažďují materiál velmi citlivé náboženské 
povahy nebo týkající se tradičních znalostí, mohly tento materiál opakovaně používat etickým 
způsobem.

Pozměňovací návrh 53
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – bod 3
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„f) dokumenty, které mají v držení kulturní 
instituce kromě knihoven, muzeí a 
archivů.“

„f) dokumenty, které mají v držení kulturní 
instituce kromě knihoven, muzeí, 
veřejných subjektů, které spravují 
archeologické a kulturní památky,
a archivů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Salvador Sedó i Alabart

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

3a) V článku 1 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Tato směrnice je založena na režimech 
přístupu v členských státech a tyto nejsou 
jejími ustanoveními dotčeny.“

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – bod 5 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 1 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5a. Subjekty veřejného sektoru by měly 
zajistit, aby byl přístup k informacím 
veřejné správy a jejich opakované použití 
v souladu s právními předpisy Unie 
o ochraně údajů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. „subjektem veřejného sektoru“ rozumí 
státní, regionální nebo místní orgány, 
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veřejnoprávní subjekty a sdružení 
vytvořená jedním nebo několika takovými 
orgány nebo jedním nebo několika 
takovými veřejnoprávními subjekty a další 
podniky pověřené poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu;“.

Or. en

Odůvodnění

Toto rozšíření je obzvláště významné, zejména s ohledem na informace o veřejné dopravě 
a zdraví.

Pozměňovací návrh 57
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 b (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V čl. 2 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:
„a) zřízený za zvláštním účelem 
uspokojování potřeb obecného zájmu, 
který nemá výhradně průmyslovou 
nebo obchodní povahu, a“.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 c (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 2 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. V čl. 2 (Definice) odst. 3 se písmeno a) 
nahrazuje tímto:
a) jakýkoliv obsah na jakémkoliv nosiči 
(psaný na papíře, uložený v elektronické 
podobě nebo jako zvuková, vizuální
nebo audiovizuální nahrávka, včetně 
zdrojového kódu softwaru);

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„6. „strojově čitelným“ rozumí, že digitální 
dokumenty jsou strukturovány 
pro softwarové aplikace tak, aby z nich 
bylo možné technicky neutrálními postupy 
získávat jednotlivé příslušné údaje.“

Or. en

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

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„6. „strojově čitelným“ rozumí, že digitální 
dokumenty jsou dostatečně strukturovány 

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

pro softwarové aplikace tak, aby z nich 
bylo možné technicky neutrálními postupy 
získávat jednotlivé příslušné údaje.“

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„6. „strojově čitelným“ rozumí, že je
digitální dokument strukturován 
pro softwarové aplikace tak, aby bylo 
možné spolehlivě rozpoznat jednotlivá 
uvedená fakta a jejich vnitřní strukturu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 2 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V článku 2 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„6a. podniky pověřené poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu 
definuje rozhodnutí Komise ze dne 
28. listopadu 2005 o uplatnění ustanovení 
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby poskytované určitým podnikům 
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pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu. Dokumenty, na něž 
se tato směrnice vztahuje, jsou 
jednoznačně spojeny s poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu.“

Or. en

Odůvodnění

Definice podle právních předpisů EU.

Pozměňovací návrh 63
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 2 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V článku 2 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
6a. „obecně přístupnými dokumenty“ 
rozumí takové dokumenty, které jsou 
přístupné podle vnitrostátních pravidel 
pro přístup k dokumentům. To se 
případně vztahuje i na dokumenty, 
které mají v držení soukromé organizace, 
jež plní veřejné úkoly. 

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 b (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 2 – odst. 6 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V článku 2 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„6b. „formální normou“ rozumí norma, 
která byla kodifikována v psané podobě 
a upřesňuje požadavky na interoperabilitu 
softwaru pro správu souborů.“.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 c (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 2 – odst. 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. V článku 2 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„6c. „otevřeným formátem“ rozumí 
formát, jehož specifikaci provádí 
nezisková organizace, přičemž členství 
v této organizaci není podmíněno 
placením členského poplatku; jeho 
průběžný vývoj probíhá na základě 
otevřeného rozhodovacího procesu, jehož 
se mohou zúčastnit všechny zúčastněné 
strany; dokument uvádějící požadovaný 
formát je volně k dispozici; duševní 
vlastnictví formátu je trvale k dispozici 
bez nutnosti hradit autorské poplatky.“

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) S výhradou odstavce 2 členské státy 
zajistí, aby byly dokumenty uvedené v 
článku 1 opakovaně použitelné pro 
komerční nebo nekomerční účely v souladu 
s podmínkami podle kapitol III a IV.

1) S výhradou odstavce 2 členské státy 
zajistí, aby byly dokumenty subjektů 
veřejného sektoru uvedené v článku 1 
opakovaně použitelné pro komerční nebo 
nekomerční účely v souladu s podmínkami 
podle kapitol III a IV, za předpokladu, 
že jsou dotčené dokumenty klasifikovány 
jako přístupné podle platných ustanovení 
členských států o přístupu k informacím 
veřejného sektoru. Tyto dokumenty jsou 
pokud možno šířeny v technicky 
neutrálních, strojově čitelných formátech.

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) S výhradou odstavce 2 členské státy 
zajistí, aby byly dokumenty uvedené v 
článku 1 opakovaně použitelné pro 
komerční nebo nekomerční účely v souladu 
s podmínkami podle kapitol III a IV.

1) S výhradou odstavce 2 členské státy 
zajistí, aby byly dokumenty subjektů 
veřejného sektoru uvedené v článku 1 
opakovaně použitelné pro komerční nebo 
nekomerční účely v souladu s podmínkami 
podle kapitol III a IV.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) V případě dokumentů, k nimž mají 
práva duševního vlastnictví knihovny 
(včetně univerzitních knihoven), muzea a 
archivy, členské státy zajistí, aby za 
předpokladu, že bylo povoleno opakované 
použití dokumentů, byly tyto dokumenty 
opakovaně použitelné pro komerční nebo 
nekomerční účely v souladu s podmínkami 
podle kapitol III a IV.“

2) V případě dokumentů, k nimž mají 
práva duševního vlastnictví knihovny 
(včetně univerzitních knihoven), muzea a 
archivy, členské státy zajistí, aby za 
předpokladu, že bylo povoleno opakované 
použití dokumentů, byly tyto dokumenty 
opakovaně použitelné pro komerční nebo 
nekomerční účely v souladu s podmínkami 
podle kapitol III a IV, za předpokladu, 
že jsou dotčené dokumenty klasifikovány 
jako přístupné podle platných ustanovení 
členských států o přístupu k informacím 
veřejného sektoru. Tyto dokumenty jsou 
pokud možno šířeny v technicky 
neutrálních, strojově čitelných 
formátech.“

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – bod 2 – návětí
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) V odstavci 4 se doplňuje nová věta, 
která zní:

2) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

Or. en

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

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – bod 2
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Prostředky pro zjednání nápravy zahrnují 
možnost přezkumu nezávislým orgánem, 
jemuž byly svěřeny zvláštní regulační 
pravomoci týkající se opakovaného použití 
informací veřejného sektoru a jehož 
rozhodnutí jsou pro dotčený subjekt 
veřejného sektoru závazná.“

„Prostředky pro zjednání nápravy zahrnují 
zmínku o uvedení možnosti přezkumu 
orgánem v členských státech.“

Or. de

Odůvodnění

Zřízení nezávislého regulačního orgánu by odporovalo úsilí členských států omezit byrokracii 
a konsolidovat rozpočty a zbytečně by zasahovalo do pravomocí členských států, pokud jde 
o jejich vnitřní uspořádání.

Pozměňovací návrh 71
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – bod 2
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Prostředky pro zjednání nápravy zahrnují 
možnost přezkumu nezávislým orgánem, 
jemuž byly svěřeny zvláštní regulační 
pravomoci týkající se opakovaného použití 
informací veřejného sektoru a jehož 
rozhodnutí jsou pro dotčený subjekt 
veřejného sektoru závazná.“

„Každé rozhodnutí ohledně opakovaného 
použití uvádí odkaz na prostředky 
pro zjednání nápravy, chce-li se žadatel 
proti rozhodnutí odvolat. Prostředky 
pro zjednání nápravy zahrnují možnost 
přezkumu nestranným přezkumným 
orgánem, jako je vnitrostátní orgán 
pro hospodářskou soutěž, vnitrostátní 
orgán pro přístup k dokumentům nebo 
vnitrostátní soudní orgán, který je 
oprávněn vyšetřovat stížnosti týkající se 
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opakovaného použití dokumentů veřejného 
sektoru a k jehož rozhodnutím musí
dotčený subjekt veřejného sektoru 
přihlédnout.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k regulačnímu prostředí různých členských států je termín „nestranný orgán“ 
vhodnější než termín „nezávislý orgán“. Výraz „závazná“ znamená specifické důsledky 
pro právo a zdroje, které by byly nepřiměřené. Zavedení závazných pravomocí vyžaduje větší 
dohled v průběhu provádění a vytvoření dalších mechanismů pro odvolání, což s sebou nese 
výrazné náklady a právní dopady, které jsou nepřiměřené a neodůvodněné.

Pozměňovací návrh 72
Béla Kovács

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – bod 2
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Prostředky pro zjednání nápravy zahrnují 
možnost přezkumu nezávislým orgánem, 
jemuž byly svěřeny zvláštní regulační 
pravomoci týkající se opakovaného použití 
informací veřejného sektoru a jehož 
rozhodnutí jsou pro dotčený subjekt 
veřejného sektoru závazná.“

„Prostředky pro zjednání nápravy zahrnují 
možnost přezkumu nezávislým orgánem, 
jenž má regulační pravomoci týkající se 
opakovaného použití informací veřejného 
sektoru a jehož rozhodnutí jsou pro 
dotčený subjekt veřejného sektoru 
závazná.“

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – bod 2
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 4 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Prostředky pro zjednání nápravy zahrnují 
možnost přezkumu nezávislým orgánem, 
jemuž byly svěřeny zvláštní regulační 
pravomoci týkající se opakovaného použití 
informací veřejného sektoru a jehož 
rozhodnutí jsou pro dotčený subjekt 
veřejného sektoru závazná.“

„Prostředky pro zjednání nápravy zahrnují 
možnost přezkumu nestranným orgánem, 
jemuž byly svěřeny zvláštní regulační 
pravomoci týkající se opakovaného použití 
informací veřejného sektoru a jehož 
rozhodnutí jsou pro dotčený subjekt 
veřejného sektoru závazná.“

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) V odstavci 1 se slova „v elektronické 
formě“ nahrazují slovy „ve strojově 
čitelném formátu a spolu s jejich 
metadaty“.

1) V odstavci 1 se slova „v elektronické 
formě“ nahrazují slovy „ve strojově 
čitelném formátu a spolu s jejich metadaty, 
která by měla být v co nejvyšší možné míře 
v souladu s otevřenými formálními 
normami“.

Or. en

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

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V odstavci 1 se slova „v elektronické 1. Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
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formě“ nahrazují slovy „ve strojově 
čitelném formátu a spolu s jejich 
metadaty“.

„1. Subjekty veřejného sektoru poskytují 
své dokumenty v již existujících formátech 
nebo jazycích, a pokud je to možné 
a vhodné, v technicky neutrálním, strojově 
čitelném formátu spolu s jejich metadaty. 
Subjekty veřejného sektoru však nejsou 
povinny vytvářet, digitalizovat nebo 
upravovat dokumenty či je konvertovat 
do technicky neutrálního, strojově 
čitelného formátu, aby vyhověly žádosti, 
ani nejsou povinny poskytovat výtahy 
z dokumentů, pokud to představuje 
nepřiměřené úsilí překračující rámec 
jednoduché operace.“

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) V odstavci 1 se slova „v elektronické 
formě“ nahrazují slovy „ve strojově 
čitelném formátu a spolu s jejich 
metadaty“.

1) Čl. 5 odst. 1 se nahrazuje tímto:

Subjekty veřejného sektoru poskytují své 
dokumenty v jakémkoliv již existujícím 
formátu nebo jazyce, a pokud je to možné 
a vhodné, ve strojově čitelném formátu 
založeném na otevřených normách spolu 
s jejich metadaty. Dokumenty vytvořené 
po vstupu této směrnice v platnost se 
v zásadě zpřístupňují ve strojově čitelném 
formátu. V případech, kdy by úprava 
stávajících dokumentů včetně poskytování 
výtahů znamenala podle objektivních, 
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průhledných a ověřitelných kritérií 
nepřiměřené úsilí, takové zpřístupnění 
povinné není.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„1. Bude-li to možné, dokumenty se 
zpřístupní zdarma. Jsou-li vybírány 
poplatky za opakované použití dokumentů, 
je celková výše poplatků vybíraných 
subjekty veřejného sektoru omezena na 
mezní náklady vzniklé při jejich reprodukci 
a šíření.“

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Vynechání slov „shromažďování“ a „vytváření“ v tomto ustanovení je v rozporu s náklady, 
které mohou v této oblasti vzniknout. Cílem pozměňovacího návrhu je soulad s čl. 6 odst. 4.

Pozměňovací návrh 79
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Béla Kovács

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 
tohoto článku, může být subjektům 
veřejného sektoru ve výjimečných 
případech, zejména pokud tyto subjekty 
hradí podstatnou část svých provozních 
nákladů souvisejících s výkonem jejich 
veřejných úkolů z užívání svých práv 
duševního vlastnictví, povoleno vybírat 
podle objektivních, průhledných a 
ověřitelných kritérií poplatky za 
opakované použití dokumentů převyšující 
mezní náklady, je-li to ve veřejném zájmu 
a podmíněno schválením nezávislého 
orgánu uvedeného v čl. 4 odst. 4.“

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odstavec je formulován vágně. Výraz „ve výjimečných případech“ nic nevysvětluje. 
Skutečnost, že orgánům veřejného sektoru je dovoleno zpoplatnit opakované použití 
dokumentů převyšující mezní náklady, by navíc mohla malým a středním podnikům přinést 
dodatečné a zakázané náklady.

Pozměňovací návrh 82
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 
tohoto článku, může být subjektům 
veřejného sektoru ve výjimečných 
případech, zejména pokud tyto subjekty 
hradí podstatnou část svých provozních 
nákladů souvisejících s výkonem jejich 
veřejných úkolů z užívání svých práv 
duševního vlastnictví, povoleno vybírat 
podle objektivních, průhledných a 
ověřitelných kritérií poplatky za 
opakované použití dokumentů převyšující 
mezní náklady, je-li to ve veřejném zájmu 
a podmíněno schválením nezávislého 
orgánu uvedeného v čl. 4 odst. 4.“

„2. Odstavec 1 se nevztahuje na:

a) výjimečné případy, kdy jsou subjekty 
veřejného sektoru odkázány k pokrytí 
podstatné části svých nákladů, které jim 
vznikly při plnění jejich veřejných úkolů, 
na vlastní zisk;
b) knihovny (včetně univerzitních 
knihoven), muzea a archivy.“

Or. de

Odůvodnění

V případě opakovaného použití dokumentů pro obchodní účely by mělo být subjektům 
veřejného sektoru povoleno vybírat poplatky s cílem pokrýt náklady, které jim vznikají 
při poskytování údajů, a zabránit negativnímu dopadu na kvalitu informací veřejného sektoru 
a investiční kapacitu. Knihovny (včetně univerzitních knihoven), muzea a archivy musejí svůj 
provoz částečně financovat z vlastních zdrojů. Pokud by byly o tento příjem připraveny, 
vznikly by v rozpočtech členských států vyčleněných na kulturu vysoké schodky.

Pozměňovací návrh 83
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 
tohoto článku, může být subjektům 
veřejného sektoru ve výjimečných 
případech, zejména pokud tyto subjekty 
hradí podstatnou část svých provozních 
nákladů souvisejících s výkonem jejich 
veřejných úkolů z užívání svých práv 
duševního vlastnictví, povoleno vybírat 
podle objektivních, průhledných a 
ověřitelných kritérií poplatky za 
opakované použití dokumentů převyšující 
mezní náklady, je-li to ve veřejném zájmu 
a podmíněno schválením nezávislého 
orgánu uvedeného v čl. 4 odst. 4.“

„2. Odstavec 1 se nevztahuje na:

a) subjekty veřejného sektoru, které musejí 
k úhradě podstatné části svých nákladů 
na shromažďování, vytváření, reprodukci 
a šíření dokumentů vytvářet zisk.
b) knihovny (včetně univerzitních 
knihoven), muzea a archivy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 
tohoto článku, může být subjektům
veřejného sektoru ve výjimečných 
případech, zejména pokud tyto subjekty
hradí podstatnou část svých provozních
nákladů souvisejících s výkonem jejich 
veřejných úkolů z užívání svých práv 
duševního vlastnictví, povoleno vybírat 
podle objektivních, průhledných a 

„2. Odstavec 1 se nevztahuje na subjekty 
veřejného sektoru, které vytvářejí příjmy, 
z nichž hradí podstatnou část svých 
nákladů souvisejících s výkonem jejich 
veřejných úkolů nebo s jinou konkrétní 
činností v rámci jejich veřejných úkolů. 
Toto vyloučení se uplatní, aniž je dotčen 
odstavec 4 tohoto článku.“
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ověřitelných kritérií poplatky za 
opakované použití dokumentů převyšující 
mezní náklady, je-li to ve veřejném zájmu 
a podmíněno schválením nezávislého 
orgánu uvedeného v čl. 4 odst. 4.“

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech existuje významný počet orgánů, které musejí prostřednictvím 
reprodukce informací veřejného sektoru vytvářet zisk. Toto znění je jasnější než to, 
které navrhla Evropská komise. Omezení jsou popsána v odstavci 4 tohoto článku.

Pozměňovací návrh 85
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 
tohoto článku, může být subjektům 
veřejného sektoru ve výjimečných 
případech, zejména pokud tyto subjekty 
hradí podstatnou část svých provozních 
nákladů souvisejících s výkonem jejich 
veřejných úkolů z užívání svých práv 
duševního vlastnictví, povoleno vybírat 
podle objektivních, průhledných a 
ověřitelných kritérií poplatky za 
opakované použití dokumentů převyšující 
mezní náklady, je-li to ve veřejném zájmu
a podmíněno schválením nezávislého 
orgánu uvedeného v čl. 4 odst. 4.“

2. Subjektům veřejného sektoru, jejichž 
příjmy z informací veřejného sektoru tvoří 
podstatnou část jejich provozního 
rozpočtu, může být ve výjimečných 
případech nezávislým orgánem výslovně 
povoleno vybírat za náklady 
na shromažďování, vytváření, reprodukci 
anebo šíření dokumentů poplatky 
převyšující mezní náklady. Aniž jsou 
dotčeny odstavce 3 a 4 tohoto článku, měl 
by tyto výjimky udělovat nezávislý orgán 
případ od případu, na základě 
objektivních, průhledných a ověřitelných 
kritérií a je-li to ve veřejném zájmu, a tyto 
výjimky každé tři roky přezkoumat.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Adina-Ioana Vălean
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 tohoto 
článku, může být subjektům veřejného 
sektoru ve výjimečných případech, 
zejména pokud tyto subjekty hradí 
podstatnou část svých provozních nákladů 
souvisejících s výkonem jejich veřejných 
úkolů z užívání svých práv duševního 
vlastnictví, povoleno vybírat podle 
objektivních, průhledných a ověřitelných 
kritérií poplatky za opakované použití 
dokumentů převyšující mezní náklady, je-li 
to ve veřejném zájmu a podmíněno 
schválením nezávislého orgánu uvedeného 
v čl. 4 odst. 4.“

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 tohoto 
článku, může být subjektům veřejného 
sektoru ve výjimečných případech, 
zejména pokud tyto subjekty hradí 
podstatnou část svých provozních nákladů 
souvisejících s výkonem jejich veřejných 
úkolů z užívání svých práv duševního 
vlastnictví, povoleno vybírat podle 
objektivních, průhledných a ověřitelných 
kritérií poplatky za opakované použití 
dokumentů převyšující mezní náklady, je-li 
to ve veřejném zájmu a podmíněno 
schválením nestranného orgánu 
uvedeného v čl. 4 odst. 4.“

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Franck Proust

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 tohoto 
článku, může být subjektům veřejného 
sektoru ve výjimečných případech,
zejména pokud tyto subjekty hradí 
podstatnou část svých provozních nákladů 
souvisejících s výkonem jejich veřejných 
úkolů z užívání svých práv duševního 
vlastnictví, povoleno vybírat podle 
objektivních, průhledných a ověřitelných 
kritérií poplatky za opakované použití 
dokumentů převyšující mezní náklady, je-li 

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 tohoto 
článku, může být subjektům veřejného 
sektoru, pokud tyto subjekty hradí 
podstatnou část svých provozních nákladů 
souvisejících s výkonem jejich veřejných 
úkolů z užívání svých práv duševního 
vlastnictví, povoleno vybírat podle 
objektivních, průhledných a ověřitelných 
kritérií poplatky za opakované použití 
dokumentů převyšující mezní náklady, je-li 
to ve veřejném zájmu a podmíněno 
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to ve veřejném zájmu a podmíněno 
schválením nezávislého orgánu uvedeného 
v čl. 4 odst. 4.“

schválením orgánu uvedeného v čl. 4 
odst. 4.

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bez ohledu na odstavce 1 a 2 mohou 
knihovny (včetně univerzitních knihoven), 
muzea a archivy vybírat poplatky 
převyšující mezní náklady na opakované 
použití dokumentů, které mají v držení.“

vypouští se

Or. en

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

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bez ohledu na odstavce 1 a 2 mohou
knihovny (včetně univerzitních knihoven), 
muzea a archivy vybírat poplatky 
převyšující mezní náklady na opakované 
použití dokumentů, které mají v držení.“

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 90
Franck Proust

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bez ohledu na odstavce 1 a 2 mohou 
knihovny (včetně univerzitních knihoven), 
muzea a archivy vybírat poplatky 
převyšující mezní náklady na opakované 
použití dokumentů, které mají v držení.“

3. Bez ohledu na odstavce 1 a 2 mohou 
knihovny (včetně univerzitních knihoven), 
muzea a archivy vybírat poplatky 
převyšující mezní náklady na opakované 
použití dokumentů, které mají v držení.“ 
Tyto poplatky se stanoví na základě 
objektivních, průhledných a ověřitelných 
kritérií, která podléhají schválení orgánu 
uvedeného v čl. 4 odst. 4. Při stanovení 
struktury sazeb bere tento orgán v potaz 
pružnost těchto institucí. 

Or. fr

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

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 2
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Stávající znění článku 6 se označuje jako 
odstavec 4 a nahrazuje se tímto:
„4. Jsou-li vybírány poplatky podle 
odstavce 2, měla by být stanovena jejich 
celková výše podle objektivních, 
průhledných a měnitelných kritérií, 
přičemž celkový příjem z poskytování 
a povolování opakovaného použití 
dokumentů nesmí přesahovat náklady 
na jejich shromažďování, vytváření, 
reprodukci, zpřístupnění a šíření 
se započítáním přiměřeného zisku. 
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Poplatky podle odstavců 1 a 2 by měly být 
v příslušném účetním období určeny 
z hlediska nákladů a stanoveny v souladu 
s účetními zásadami použitelnými 
pro příslušné subjekty veřejného sektoru.“

Or. de

Pozměňovací návrh 92
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 2
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2) Stávající znění článku 6 se označuje 
jako odstavec 4 a mění se takto:

Jsou-li vybírány poplatky podle odstavců 2 
a 3, nesmí celkový příjem z poskytování 
a povolování opakovaného použití 
dokumentů přesahovat náklady na jejich 
shromažďování, vytváření, reprodukci 
a šíření se započítáním přiměřeného 
zisku. Poplatky by měly být v příslušném 
účetním období určeny z hlediska nákladů 
a stanoveny v souladu s účetními 
zásadami použitelnými pro příslušné 
subjekty veřejného sektoru.

Or. en

Odůvodnění

Tyto poplatky se vztahují k těm, které jsou uvedeny v odstavcích 2 a 3 (a nejsou tedy omezeny 
na mezní náklady). V tomto případě poplatky podléhají dvěma hlavním požadavkům (jak jasně 
vyplývá z odstavce 4): celkový příjem nesmí překročit náklady na shromažďování, vytváření, 
reprodukci a šíření se započítáním přiměřeného zisku; v příslušném účetním období musejí 
být určeny z hlediska nákladů.

Pozměňovací návrh 93
Salvador Sedó i Alabart
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 2
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2) V případech, kdy jsou v souladu 
s odstavcem 2 stanoveny poplatky, se
jejich celková výše stanoví na základě 
objektivních, průhledných a ověřitelných 
kritérií, a celkový příjem vyplývající 
z poskytování a povolování opakovaného 
použití dokumentů nesmí přesahovat 
náklady na shromažďování, vytváření, 
reprodukci, šíření, zachování a zúčtování 
práv se započítáním přiměřeného zisku.
Poplatky by měly být v příslušném 
účetním období určeny z hlediska nákladů 
a stanoveny v souladu s účetními 
zásadami použitelnými pro příslušné 
subjekty veřejného sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Za odstavec 4 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„4a. Členské státy pověří přezkumem 
dodržování kritérií pro určování poplatků, 
které jsou uvedeny v odstavci 4, vhodný 
a odborně způsobilý vnitrostátní orgán.“

Or. de
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Pozměňovací návrh 95
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Vkládá se nový odstavec, který zní:
„4a. Členské státy určí příslušný orgán 
nebo příslušné orgány odlišné od subjektu 
veřejného sektoru samotného, které 
budou způsobilé ke stanovení kritérií pro 
účtování poplatků převyšujících mezní 
náklady, jak je uvedeno v odstavci 4.“

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 3
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Doplňuje se nový odstavec 5, který zní: vypouští se
„Povinnost prokázat, že poplatky jsou v 
souladu s tímto článkem, má subjekt 
veřejného sektoru vybírající poplatky za 
opakované použití.“

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 3
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Povinnost prokázat, že poplatky jsou v 
souladu s tímto článkem, má subjekt 
veřejného sektoru vybírající poplatky za 
opakované použití.“

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 98
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. V článku 7 (Průhlednost) se třetí věta 
nahrazuje tímto:

„Příslušný subjekt veřejného sektoru 
rovněž uvede, jaké faktory budou 
zohledněny při výpočtu poplatků podle 
článku 6.“

Or. de

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

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

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 100
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

 „Subjekty veřejného sektoru mohou 
povolit opakované použití pro nekomerční 
použití bez dalších podmínek nebo mohou 
uložit podmínky, např. uvedení zdroje, 
případně na základě licence. V případě 
využití k obchodním účelům je 
minimálním požadavkem uvedení zdroje. 
Tyto podmínky nesmějí zbytečně 
omezovat možnosti opakovaného použití a 
nesmějí být použity pro omezování 
hospodářské soutěže.“

Or. en

Odůvodnění

Pokud jsou veřejné údaje využity pro obchodní produkty, mělo by to být uvedeno v doplňkové 
dokumentaci, např. poznámka, že veřejné mapové údaje jsou využity v soukromých systémech 
pro navigaci automobilů. Společnosti by měly mít povinnost tyto informace zveřejnit v návodu 
nebo v licenční smlouvě s koncovým uživatelem, aby spotřebitele uvědomily o tom, 
že vlastnickému právu nepodléhají všechny využité údaje. Požadavek na uvedení zdroje údajů 
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nijak neomezuje jejich použití.

Pozměňovací návrh 101
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„Subjekty veřejného sektoru mohou
povolit opakované použití s povinností 
uvedení zdroje, případně na základě 
licence. Tyto podmínky nesmějí zbytečně 
omezovat možnosti opakovaného použití a 
nesmějí být použity pro omezování 
hospodářské soutěže.“

Or. da

Pozměňovací návrh 102
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/98/ES
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byla učiněna 
praktická opatření, která usnadňují 
vícejazyčné vyhledávání dokumentů 
dostupných pro opakované použití, jako 
seznamy fondů hlavních dokumentů s 
příslušnými metadaty, pokud možno 
přístupné on-line a ve strojově čitelném 
formátu, a internetové portály, které jsou 
propojeny s decentralizovanými seznamy 
fondů.“

Členské státy zajistí, aby byla učiněna 
praktická opatření, která usnadňují 
vícejazyčné vyhledávání dokumentů 
dostupných pro opakované použití, jako 
seznamy fondů hlavních dokumentů s 
příslušnými metadaty, pokud možno 
přístupné on-line a ve strojově čitelném 
formátu, a internetové portály, které jsou 
propojeny s decentralizovanými seznamy 
fondů.
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Subjekty veřejného sektoru však nejsou 
povinny vytvářet nebo upravovat 
dokumenty, aby vyhověly žádosti, 
ani nejsou povinny poskytovat výtahy 
z dokumentů, pokud to představuje 
nepřiměřené úsilí překračující rámec 
jednoduché operace.“

Or. en

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

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/98/ES
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byla učiněna
praktická opatření, která usnadňují 
vícejazyčné vyhledávání dokumentů 
dostupných pro opakované použití, jako 
seznamy fondů hlavních dokumentů s 
příslušnými metadaty, pokud možno 
přístupné on-line a ve strojově čitelném 
formátu, a internetové portály, které jsou 
propojeny s decentralizovanými seznamy 
fondů.“

Členské státy učiní praktická opatření, 
která v celé Unii usnadňují vyhledávání 
dokumentů dostupných pro opakované 
použití, jako seznamy fondů hlavních 
dokumentů s příslušnými metadaty, pokud 
možno přístupné v technicky neutrálním, 
strojově čitelném formátu, a internetové 
portály, které jsou propojeny se seznamy 
fondů.

Or. de

Odůvodnění

Zavedení možnosti vícejazyčného vyhledávání je smysluplné a v současné době již bývá 
z vlastní iniciativy nabízeno. Vzhledem k finanční situaci veřejného sektoru by však bylo 
zavedení obecné povinnosti subjektů umožňovat vyhledávání vždy i v jiných evropských 
jazycích spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady.

Pozměňovací návrh 104
Salvador Sedó i Alabart
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/98/ES
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byla učiněna 
praktická opatření, která usnadňují
vícejazyčné vyhledávání dokumentů 
dostupných pro opakované použití, jako 
seznamy fondů hlavních dokumentů s 
příslušnými metadaty, pokud možno 
přístupné on-line a ve strojově čitelném 
formátu, a internetové portály, které jsou 
propojeny s decentralizovanými seznamy 
fondů.“

Členské státy vytvoří podmínky pro to, 
aby byla učiněna praktická opatření 
pro vícejazyčné vyhledávání dokumentů 
dostupných pro opakované použití, 
jako seznamy fondů hlavních dokumentů 
s příslušnými metadaty, pokud možno 
přístupné v technicky neutrálním, strojově 
čitelném formátu, a internetové portály, 
které jsou propojeny se seznamy fondů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/98/ES
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byla učiněna
praktická opatření, která usnadňují 
vícejazyčné vyhledávání dokumentů 
dostupných pro opakované použití, jako 
seznamy fondů hlavních dokumentů s 
příslušnými metadaty, pokud možno 
přístupné on-line a ve strojově čitelném 
formátu, a internetové portály, které jsou 
propojeny s decentralizovanými seznamy 
fondů.“

Členské státy učiní praktická opatření, 
která usnadňují vyhledávání dokumentů 
dostupných pro opakované použití, jako 
seznamy fondů hlavních dokumentů 
s příslušnými metadaty, pokud možno 
přístupné on-line a ve strojově čitelném 
formátu, a internetové portály, které jsou 
propojeny s decentralizovanými seznamy 
fondů.“

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise zavést „vícejazyčnost“ vyvolává obavy ohledně praktických záležitostí 
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a důsledků provádění pro zdroje.

Pozměňovací návrh 106
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Vkládá se článek, který zní:
„Článek 9a
S cílem přispět k jednotnému uplatňování 
tohoto článku může Komise přijmout 
pokyny se seznamem doporučených 
souborů údajů dostupných pro opakované 
použití.“

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Odchylně od odstavce 1, je-li 
pro poskytování služby ve veřejném zájmu 
výhradní právo nezbytné, musí být 
platnost zdůvodnění, na jehož základě 
bylo výhradní právo povoleno, každý rok 
znovu posouzena, s výjimkou případů, 
kdy obrat zahrnuje vyšší výnos než v roce 
a kdy musí být platnost přezkoumána 
alespoň jednou za tři roky. Výhradní 
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dohody uzavřené po vstupu této směrnice 
v platnost musí být průhledné a musí být 
zveřejněny.“

Or. en

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

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Čl. 11 odst. 2 se nahrazuje tímto:
„2. Odchylně od odstavce 1, je-li 
pro poskytování služby ve veřejném zájmu 
výhradní právo nezbytné, je platnost 
uzavřené výhradní dohody pravidelně 
přezkoumávána, a to alespoň každé čtyři 
roky. Výhradní dohody uzavřené 
po vstupu této směrnice v platnost 
podléhají zásadě transparentnosti a jsou 
příslušnými subjekty veřejného sektoru 
zveřejňovány.“

Or. de

Pozměňovací návrh 109
Franck Proust

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. V čl. 11 odst. 2 (Zákaz výhradních 
dohod) se doplňuje nová věta, která zní:
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„Pokud se ovšem výhradní právo vztahuje 
konkrétně k digitalizaci údajů a informací 
kulturní povahy, bude přezkoumáno 
nejméně jednou za 10 let.“

Or. fr

Odůvodnění

Prvotní zkušenost ukázala, že je digitalizace zdlouhavým a nákladným procesem. Jedná se 
o konkrétní případy. Aby bylo zajištěno kvalitní poskytování této služby veřejného zájmu, je 
dále důležité prodloužit trvání těchto výhradních dohod a zvětšit tak prostor pro konkurenci.

Pozměňovací návrh 110
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 b (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b. V článku 11 se vkládá následující 
odstavec:
„2a. Odchylně od odstavce 1, v případech, 
kdy je uděleno výhradní právo v rámci 
obchodního zhodnocení potřebného 
k digitalizaci kulturního fondu, nesmí 
trvání obchodního zhodnocení překročit 
sedm let. Během této doby není třeba 
výhradní právo přehodnocovat. Výhradní 
dohody uzavřené po vstupu této směrnice 
v platnost musí být průhledné a musí být 
zveřejněny. Pokud výhradní právo spojené 
s preferenčním obchodním zhodnocením 
nutným k digitalizaci kulturních zdrojů 
existuje, subjektu veřejného sektoru 
se poskytne kopie digitalizovaných 
kulturních zdrojů jako součást takové 
dohody a jakákoliv podmínka v rámci této 
dohody, jež by po jejím skončení 
omezovala opakované použití digitální 
kopie kulturního zdroje, který byl před 
uzavřením dohody veřejně přístupný, je 
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neplatná.“

Or. en

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

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 b (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b. V článku 11 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„2a. Odchylně od odstavce 1, v případech, 
kdy je uděleno výhradní právo v rámci 
obchodního zhodnocení potřebného 
k digitalizaci kulturního fondu, nesmí 
trvání obchodního zhodnocení překročit 
sedm let. Během této doby nesmí být 
výhradní právo přehodnoceno. 
Za podmínek uvedených ve smlouvě 
o výhradním právu obdrží subjekty 
veřejného sektoru kopii digitalizovaného 
kulturního fondu a mohou ji po skončení 
dohody zpřístupnit veřejnosti. Výhradní 
dohody uzavřené po vstupu této směrnice 
v platnost musí být průhledné a musí být 
zveřejněny.“

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9b (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b. V článku 11 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„2. Odchylně od odstavce 1, v případech, 
kdy je v rámci obchodního zhodnocení 
uděleno výhradní právo potřebné 
k digitalizaci kulturního fondu, nesmí 
trvání výhradní dohody zpravidla 
překročit pět let. Výhradní dohody 
uzavřené po vstupu této směrnice 
v platnost jsou průhledné a veřejně 
oznámené. Pokud výhradní právo spojené 
s preferenčním obchodním zhodnocením 
nutným k digitalizaci kulturních zdrojů 
existuje, subjektu veřejného sektoru 
se poskytne kopie digitalizovaných 
kulturních zdrojů jako součást takové 
dohody a jakákoliv podmínka v rámci této 
dohody, jež by po jejím skončení 
omezovala opakované použití digitální 
kopie kulturního zdroje, který byl před 
uzavřením dohody veřejně přístupný, je 
neplatná.“

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9b (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b. V článku 11 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„2a. V případech, kdy výhradní právo 
souvisí s preferenčním obchodním 
zhodnocením nutným k digitalizaci 
kulturních zdrojů, období tohoto 
preferenčního zhodnocení nepřekročí 10 
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let a není nutné jej přezkoumávat. Tyto 
výhradní dohody uzavřené po vstupu této 
směrnice v platnost musí být průhledné a 
musí být zveřejněny. Pokud existuje 
výhradní právo spojené s preferenčním 
obchodním zhodnocením nutným 
k digitalizaci kulturních zdrojů, subjektu 
veřejného sektoru se poskytne kopie 
digitalizovaných kulturních zdrojů jako 
součást takové dohody. Každá digitální 
kopie se po skončení platnosti dohody o 
výhradním právu zdarma zpřístupní 
veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. V čl. 11 odst. 3 (Zákaz výhradních 
dohod) se doplňuje nová věta, která zní:

10. V článku 11 (Zákaz výhradních dohod) 
se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„Dohody zahrnující kulturní instituce a 
univerzitní knihovny se ukončí uplynutím 
smlouvy, nejpozději však dne 31. prosince
20XX [6 let po vstupu směrnice 
v platnost].“

„3. Stávající výhradní dohody, na které 
se nevztahuje výjimka podle odstavce 2, 
se ukončí uplynutím smlouvy, nejpozději 
však dne 31. prosince 2008. Pokud jde 
o stávající dohody zahrnující knihovny 
(včetně knihoven univerzitních), muzea 
a archivy, podléhají omezením délky 
trvání podle této směrnice pouze ty, 
které byly uzavřeny po 1. lednu 2012.“

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. V čl. 11 odst. 3 (Zákaz výhradních 
dohod) se doplňuje nová věta, která zní:

10. Čl. 11 odst. 3 (Zákaz výhradních 
dohod) zní:

„Dohody zahrnující kulturní instituce a 
univerzitní knihovny se ukončí uplynutím 
smlouvy, nejpozději však dne 31. prosince 
20XX [6 let po vstupu směrnice 
v platnost].“

„3. Stávající výhradní dohody, na které 
se nevztahuje výjimka podle odstavce 2, 
se ukončí uplynutím smlouvy, nejpozději 
však dne 31. prosince 2008. Tyto dohody, 
jež se týkají knihoven (včetně 
univerzitních knihoven), muzeí a archivů, 
které nesplňují kritéria pro udělení 
výjimky podle odstavce 2 nebo 2a,
se ukončí uplynutím smlouvy, nejpozději 
však dne 31. prosince 20XX [10 let 
po vstupu směrnice v platnost].“

Or. de

Pozměňovací návrh 116
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10 – návětí
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. V čl. 11 odst. 3 (Zákaz výhradních 
dohod) se doplňuje nová věta, která zní:

10. V čl. 11 odst. 3 (Zákaz výhradních 
dohod) se doplňuje nový odstavec 2a 
a odstavec 3 se nahrazuje tímto:

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Adina-Ioana Vălean
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. V čl. 11 odst. 3 (Zákaz výhradních 
dohod) se doplňuje nová věta, která zní:

vypouští se

„Dohody zahrnující kulturní instituce a 
univerzitní knihovny se ukončí uplynutím 
smlouvy, nejpozději však dne 31. prosince 
20XX [6 let po vstupu směrnice 
v platnost].“

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Salvador Sedó i Alabart

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. V čl. 11 odst. 3 (Zákaz výhradních 
dohod) se doplňuje nová věta, která zní:

vypouští se

„Dohody zahrnující kulturní instituce a 
univerzitní knihovny se ukončí uplynutím 
smlouvy, nejpozději však dne 31. prosince 
20XX [6 let po vstupu směrnice 
v platnost].“

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Sajjad Karim

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10



AM\913765CS.doc 65/69 PE496.525v01-00

CS

Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Dohody zahrnující kulturní instituce a 
univerzitní knihovny se ukončí uplynutím 
smlouvy, nejpozději však dne 31. prosince
20XX [6 let po vstupu směrnice 
v platnost].“

Stávající dohody zahrnující knihovny
(včetně knihoven univerzitních), muzea 
a archivy, podléhají omezením délky 
trvání podle této směrnice, pouze pokud 
byly uzavřeny po vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Musí být zřejmé, jaké „kulturní instituce“ se tímto článkem rozumí. Je také třeba zajistit, 
aby stávající partnerství veřejného a soukromého sektoru nedošla újmy.

Pozměňovací návrh 120
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Dohody zahrnující kulturní instituce a 
univerzitní knihovny se ukončí uplynutím 
smlouvy, nejpozději však dne 31. prosince 
20XX [6 let po vstupu směrnice 
v platnost].“

„Dohody zahrnující kulturní instituce a 
univerzitní knihovny se ukončí uplynutím 
smlouvy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Dohody zahrnující kulturní instituce a 
univerzitní knihovny se ukončí uplynutím 
smlouvy, nejpozději však dne 31. prosince 
20XX [6 let po vstupu směrnice
v platnost].“

Pokud jde o stávající dohody zahrnující 
knihovny (včetně knihoven univerzitních), 
muzea a archivy, podléhají omezením 
délky trvání podle této směrnice pouze ty, 
které byly uzavřeny po 1. lednu 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 3a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. V článku 11 se doplňuje následující 
odstavec, který zní:
„(3a) Odchylně od odstavce 1, 
v případech, kdy výhradní právo souvisí 
s preferenčním obchodním zhodnocením 
nutným k digitalizaci kulturních zdrojů, 
období tohoto preferenčního zhodnocení 
nepřekročí zpravidla 7 let a není nutné je 
ověřovat. Výhradní dohody uzavřené po 
vstupu této směrnice v platnost musí být 
průhledné a musí být zveřejněny. Pokud 
výhradní právo spojené s preferenčním 
obchodním zhodnocením nutným 
k digitalizaci kulturních zdrojů existuje, 
subjektu veřejného sektoru se poskytne 
kopie digitalizovaných kulturních zdrojů 
jako součást takové dohody a jakákoliv 
podmínka v rámci této dohody, jež by 
po jejím skončení omezovala opakované 
použití digitální kopie kulturního zdroje, 
který byl před uzavřením dohody veřejně 
přístupný, je neplatná.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 12 – návětí
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. V článku 13 (Přezkum) se datum 1. 
července 2008 nahrazuje slovy „[3 roky od 
data provedení]“ a doplňuje se nový 
odstavec, který zní:

12. V článku 13 (Přezkum) se datum 1. 
července 2008 nahrazuje slovy „[5 let po 
vstupu v platnost]“ a doplňuje se nový 
odstavec, který zní:

Or. de

Pozměňovací návrh 124
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. V článku 13 (Přezkum) se datum 1. 
července 2008 nahrazuje slovy „[3 roky od 
data provedení]“ a doplňuje se nový 
odstavec, který zní:

12. V článku 13 (Přezkum) se datum 1. 
července 2008 nahrazuje slovy „[3 roky od 
data provedení]“.

„Členské státy předloží Komisi 
každoročně zprávu o míře opakovaného 
použití informací veřejného sektoru, 
podmínkách jejich zpřístupňování a o 
práci nezávislého orgánu uvedeného v čl. 
4 odst. 4.“

Or. da
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Pozměňovací návrh 125
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Členské státy předloží Komisi každoročně 
zprávu o míře opakovaného použití 
informací veřejného sektoru, podmínkách 
jejich zpřístupňování a o práci nezávislého 
orgánu uvedeného v čl. 4 odst. 4.“

„Členské státy předloží Komisi každoročně 
zprávu o míře opakovaného použití
informací veřejného sektoru, podmínkách 
jejich zpřístupňování a o práci nezávislého 
orgánu uvedeného v čl. 4 odst. 4. Komise 
každoročně zveřejní příslušný přehled 
výsledků včetně ukazatelů výkonnosti 
opakovaného použití informací veřejného 
sektoru.“

Or. en

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

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Členské státy předloží Komisi 
každoročně zprávu o míře opakovaného 
použití informací veřejného sektoru, 
podmínkách jejich zpřístupňování a o práci 
nezávislého orgánu uvedeného v čl. 4 odst. 
4.“

„Členské státy předloží Komisi každé dva 
roky zprávu o míře opakovaného použití 
informací veřejného sektoru, podmínkách 
jejich zpřístupňování a o práci 
nestranného orgánu uvedeného v čl. 4 
odst. 4.“

Or. de

Odůvodnění

K zavedení povinnosti předkládat každoročně zprávy neexistují zjevné důvody, protože během 
jednoho roku pravděpodobně nedojde ke změnám skutečností podléhajících oznamovací 
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povinnosti a pro subjekty veřejného sektoru by to znamenalo další, nepřiměřenou zátěž.

Pozměňovací návrh 127
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Členské státy předloží Komisi každoročně 
zprávu o míře opakovaného použití 
informací veřejného sektoru, podmínkách 
jejich zpřístupňování a o práci nezávislého
orgánu uvedeného v čl. 4 odst. 4.“

„Členské státy předloží Komisi každoročně 
zprávu o míře opakovaného použití 
informací veřejného sektoru, podmínkách 
jejich zpřístupňování a o práci 
nestranného orgánu uvedeného v čl. 4 
odst. 4.“

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 18 měsíců. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a 
srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a 
touto směrnicí.

1) Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 12 měsíců. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.

Or. ro


