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Poprawka 12
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Dane i informacje wytwarzane przez 
rządy państw członkowskich, sektor 
publiczny oraz instytucje i organy UE 
stanowią szeroki, zróżnicowany i 
wartościowy zasób środków, który może 
nieść korzyści dla gospodarki opartej na 
wiedzy. 

Or. en

Poprawka 13
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Polityka otwartego dostępu do danych 
propagująca szeroką dostępność i ponowne 
wykorzystywanie informacji sektora 
publicznego do celów prywatnych 
i komercyjnych, przy minimalnych 
ograniczeniach prawnych, technicznych 
lub finansowych bądź ich braku, może 
odegrać ważną rolę w zapoczątkowaniu 
rozwoju nowych usług opartych o 
nowatorskie sposoby łączenia i 
użytkowania takich informacji. Wymaga to 
jednak równych szans na poziomie 
unijnym pod kątem możliwości zezwalania 
na ponowne wykorzystywanie 
dokumentów, czego nie można osiągnąć 
pozostawiając tę kwestię w obszarze 
zróżnicowanych przepisów i praktyk 
państw członkowskich lub 

(2) Polityka otwartego dostępu do danych 
propagująca szeroką dostępność i ponowne 
wykorzystywanie informacji sektora 
publicznego do celów prywatnych 
i komercyjnych, przy minimalnych 
ograniczeniach prawnych, technicznych 
lub finansowych bądź ich braku, może 
odegrać ważną rolę w zapoczątkowaniu 
rozwoju nowych usług opartych o 
nowatorskie sposoby łączenia i 
użytkowania takich informacji, 
stymulowanie wzrostu gospodarczego i 
promowanie zaangażowania społecznego. 
Wymaga to jednak równych szans na 
poziomie unijnym pod kątem możliwości 
zezwalania na ponowne wykorzystywanie 
dokumentów, czego nie można osiągnąć 
pozostawiając tę kwestię w obszarze 
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zainteresowanych organów publicznych. zróżnicowanych przepisów i praktyk 
państw członkowskich lub 
zainteresowanych organów publicznych.

Or. en

Poprawka 14
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dopuszczenie ponownego 
wykorzystywania dokumentów będących 
w posiadaniu organów sektora publicznego 
stanowi wartość dodaną dla ponownych 
użytkowników, użytkowników końcowych 
oraz dla ogółu społeczeństwa, a w wielu 
przypadkach – dla samego organu sektora 
publicznego, zapewniając informację 
zwrotną od ponownych użytkowników i 
użytkowników końcowych, która pozwala 
posiadaczowi na poprawę jakości 
gromadzonych informacji.

(3) Dopuszczenie ponownego 
wykorzystywania danych i dokumentów 
będących w posiadaniu organów sektora 
publicznego stanowi wartość dodaną dla 
ponownych użytkowników, użytkowników 
końcowych, dla ogółu społeczeństwa oraz
dla samego organu sektora publicznego, 
propagując przejrzystość, zapewniając 
informację zwrotną od ponownych 
użytkowników i użytkowników 
końcowych, która pozwala posiadaczowi 
na poprawę jakości gromadzonych 
informacji.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dyrektywa 2003/98/WE nie zawiera
obowiązku zezwolenia na ponowne 
wykorzystywanie dokumentów. Decyzja w 
sprawie zezwolenia na ponowne 
wykorzystywanie pozostaje w gestii 

(6) Dyrektywa 2003/98/WE nie uzasadnia 
ciążącego na państwach członkowskich
obowiązku zezwolenia na dostęp do
dokumentów sektora publicznego oraz na
ich ponowne wykorzystywanie. Decyzja w 
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zainteresowanych państw członkowskich 
lub organów publicznych. Jednocześnie 
dyrektywa odwołuje się do krajowych 
przepisów dotyczących dostępu do 
dokumentów. Niektóre państwa 
członkowskie wyraźnie połączyły prawo 
do ponownego wykorzystywania z takim 
prawem dostępu, tak iż wszystkie 
ogólnodostępne dokumenty mogą być 
ponownie wykorzystywane. W innych 
państwach członkowskich związek między 
tymi dwoma zestawami przepisów jest 
mniej wyraźny, co jest źródłem 
niepewności prawa.

sprawie zezwolenia na ponowne 
wykorzystywanie pozostaje w gestii 
zainteresowanych państw członkowskich 
lub organów publicznych. Dyrektywa ta 
ujednolica jedynie warunki udostępniania 
dokumentów przeznaczonych do 
ponownego wykorzystywania.
Jednocześnie dyrektywa odwołuje się do 
krajowych przepisów dotyczących dostępu 
do dokumentów. Niektóre państwa 
członkowskie wyraźnie połączyły prawo 
do ponownego wykorzystywania z takim 
prawem dostępu, podczas gdy inne 
państwa członkowskie rozdzieliły w świetle 
prawa prawo do ponownego 
wykorzystywania i przepisy krajowe 
dotyczące dostępu do informacji lub 
przepisy dotyczące prawa do informacji.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Systemy dostępu do dokumentów 
sektora publicznego obowiązujące w 
państwach członkowskich opierają się na 
przejrzystości i prawie do informacji. W 
niektórych przypadkach prawo to jest 
jednak ograniczone, na przykład 
przysługuje podmiotom, które są 
szczególnie zainteresowane dostępem do 
tych dokumentów, lub w przypadkach, w 
których dokumenty zawierają informacje 
szczególnie chronione, na przykład 
dotyczące bezpieczeństwa krajowego lub 
publicznego.

Or. de
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Poprawka 17
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Należy wprowadzić obowiązek 
umożliwiania ponownego wykorzystania 
wszystkich powszechnie dostępnych 
dokumentów, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu ochrony prywatności i 
danych osobowych na szczeblu Unii 
zgodnie z unijnym ustawodawstwem w 
dziedzinie ochrony danych, włącznie z 
transgranicznym ponownym 
wykorzystaniem danych, poprzez 
zapewnienie w razie potrzeby 
anonimizacji danych osobowych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Dyrektywa 2003/98/WE nie 
uzasadnia ciążącego na państwach 
członkowskich obowiązku digitalizacji 
dostępnych materiałów analogowych lub 
ich zmiany do technologicznie 
neutralnego formatu przeznaczonego do 
odczytu komputerowego. Organy sektora 
publicznego mogą same decydować o tym, 
które dane, kiedy i na jakich warunkach 
zostaną zdigitalizowane.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) Dyrektywę 2003/98/WE stosuje się do 
takich dokumentów, których dostarczanie 
jest działalnością leżącą w zakresie zadań 
publicznych zainteresowanych organów 
sektora publicznego określonych prawem 
lub innymi wiążącymi regułami w danym 
państwie członkowskim. Należy umożliwić 
definiowanie takich zadań publicznych 
dla poszczególnych organów ogółem albo 
w zależności od przypadku.

Or. de

Poprawka 20
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W związku z powyższym dyrektywa 
2003/98/WE powinna nałożyć na państwa 
członkowskie obowiązek zapewnienia 
możliwości ponownego wykorzystywania 
wszystkich ogólnodostępnych 
dokumentów. Ze względu na fakt, iż 
stanowi to ograniczenie praw własności 
intelektualnej twórców dokumentów, 
zakres takiego związku pomiędzy prawem 
dostępu a prawem do użytkowania 
powinien zostać ograniczony do tego, co 
jest absolutnie niezbędne dla osiągnięcia 
celów wprowadzenia takiego obowiązku. 
W tym kontekście, biorąc pod uwagę 

(7) Biorąc pod uwagę ustawodawstwo Unii 
i państw członkowskich oraz zobowiązania 
międzynarodowe Unii, szczególnie 
wynikające z konwencji berneńskiej o 
ochronie dzieł literackich i artystycznych 
oraz z porozumienia w sprawie 
handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (porozumienie TRIPS), 
dokumenty, do których prawa własności 
intelektualnej posiadają osoby trzecie, 
powinny zostać wyłączone z zakresu 
dyrektywy 2003/98/WE. W przypadku, 
gdy pierwotnym posiadaczem dokumentu 
będącego w posiadaniu bibliotek (w tym 
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ustawodawstwo Unii i państw 
członkowskich oraz zobowiązania 
międzynarodowe Unii, szczególnie 
wynikające z konwencji berneńskiej o 
ochronie dzieł literackich i artystycznych 
oraz z porozumienia w sprawie 
handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (porozumienie TRIPS), 
dokumenty, do których prawa własności 
intelektualnej posiadają osoby trzecie, 
powinny zostać wyłączone z zakresu 
dyrektywy 2003/98/WE. W przypadku, 
gdy pierwotnym posiadaczem dokumentu 
będącego w posiadaniu bibliotek (w tym 
bibliotek uniwersyteckich), muzeów i 
archiwów, który wciąż podlega ochronie 
praw własności intelektualnej, była osoba 
trzecia, dokument taki powinien być 
uznawany dla celów niniejszej dyrektywy 
za dokument, do którego prawa własności 
intelektualnej nadal posiada osoba trzecia.

bibliotek uniwersyteckich), muzeów i 
archiwów, który wciąż podlega ochronie 
praw własności intelektualnej, była osoba 
trzecia, dokument taki powinien być 
uznawany dla celów niniejszej dyrektywy 
za dokument, do którego prawa własności 
intelektualnej nadal posiada osoba trzecia.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W związku z powyższym dyrektywa 
2003/98/WE powinna nałożyć na państwa 
członkowskie obowiązek zapewnienia 
możliwości ponownego wykorzystywania 
wszystkich ogólnodostępnych 
dokumentów. Ze względu na fakt, iż 
stanowi to ograniczenie praw własności 
intelektualnej twórców dokumentów, 
zakres takiego związku pomiędzy prawem 
dostępu a prawem do użytkowania 
powinien zostać ograniczony do tego, co 
jest absolutnie niezbędne dla osiągnięcia 
celów wprowadzenia takiego obowiązku. 

(7) Dyrektywa 2003/98/WE wprowadza
ograniczenie praw własności intelektualnej 
twórców dokumentów. Z tego względu
zakres takiego związku pomiędzy prawem 
dostępu a prawem do użytkowania 
powinien zostać ograniczony do tego, co 
jest absolutnie niezbędne dla osiągnięcia 
celów wprowadzenia takiego obowiązku. 
W tym kontekście, biorąc pod uwagę 
ustawodawstwo Unii i państw 
członkowskich oraz zobowiązania 
międzynarodowe Unii, szczególnie 
wynikające z konwencji berneńskiej o 
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W tym kontekście, biorąc pod uwagę 
ustawodawstwo Unii i państw 
członkowskich oraz zobowiązania 
międzynarodowe Unii, szczególnie 
wynikające z konwencji berneńskiej o 
ochronie dzieł literackich i artystycznych 
oraz z porozumienia w sprawie 
handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (porozumienie TRIPS), 
dokumenty, do których prawa własności 
intelektualnej posiadają osoby trzecie, 
powinny zostać wyłączone z zakresu 
dyrektywy 2003/98/WE. W przypadku, 
gdy pierwotnym posiadaczem dokumentu 
będącego w posiadaniu bibliotek (w tym 
bibliotek uniwersyteckich), muzeów i 
archiwów, który wciąż podlega ochronie 
praw własności intelektualnej, była osoba 
trzecia, dokument taki powinien być 
uznawany dla celów niniejszej dyrektywy 
za dokument, do którego prawa własności 
intelektualnej nadal posiada osoba trzecia.

ochronie dzieł literackich i artystycznych 
oraz z porozumienia w sprawie 
handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (porozumienie TRIPS), 
dokumenty, do których prawa własności 
intelektualnej posiadają osoby trzecie, 
powinny zostać wyłączone z zakresu 
dyrektywy 2003/98/WE. W przypadku, 
gdy pierwotnym posiadaczem dokumentu 
będącego w posiadaniu bibliotek (w tym 
bibliotek uniwersyteckich), muzeów i 
archiwów, który wciąż podlega ochronie 
praw własności intelektualnej, była osoba 
trzecia, dokument taki powinien być 
uznawany dla celów niniejszej dyrektywy 
za dokument, do którego prawa własności 
intelektualnej nadal posiada osoba trzecia.

Or. de

Poprawka 22
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W związku z powyższym dyrektywa 
2003/98/WE powinna nałożyć na państwa 
członkowskie obowiązek zapewnienia 
możliwości ponownego wykorzystywania 
wszystkich ogólnodostępnych 
dokumentów. Ze względu na fakt, iż 
stanowi to ograniczenie praw własności 
intelektualnej twórców dokumentów, 
zakres takiego związku pomiędzy prawem 
dostępu a prawem do użytkowania 
powinien zostać ograniczony do tego, co 
jest absolutnie niezbędne dla osiągnięcia 
celów wprowadzenia takiego obowiązku. 

(7) W związku z powyższym dyrektywa 
2003/98/WE powinna nałożyć na państwa 
członkowskie, a także na instytucje i 
organy Unii Europejskiej, obowiązek 
zapewnienia możliwości ponownego 
wykorzystywania wszystkich 
ogólnodostępnych dokumentów oraz 
wytwarzania wszystkich tego rodzaju 
dokumentów w przyszłości z myślą o ich 
ponownym wykorzystywaniu. Ze względu 
na fakt, iż stanowi to ograniczenie praw 
własności intelektualnej twórców 
dokumentów, zakres takiego związku 



PE496.525v01-00 10/75 AM\913765PL.doc

PL

W tym kontekście, biorąc pod uwagę 
ustawodawstwo Unii i państw 
członkowskich oraz zobowiązania 
międzynarodowe Unii, szczególnie 
wynikające z konwencji berneńskiej o 
ochronie dzieł literackich i artystycznych 
oraz z porozumienia w sprawie 
handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (porozumienie TRIPS), 
dokumenty, do których prawa własności 
intelektualnej posiadają osoby trzecie, 
powinny zostać wyłączone z zakresu 
dyrektywy 2003/98/WE. W przypadku, 
gdy pierwotnym posiadaczem dokumentu 
będącego w posiadaniu bibliotek (w tym 
bibliotek uniwersyteckich), muzeów i 
archiwów, który wciąż podlega ochronie 
praw własności intelektualnej, była osoba 
trzecia, dokument taki powinien być 
uznawany dla celów niniejszej dyrektywy 
za dokument, do którego prawa własności 
intelektualnej nadal posiada osoba trzecia.

pomiędzy prawem dostępu a prawem do 
użytkowania powinien zostać ograniczony 
do tego, co jest absolutnie niezbędne dla 
osiągnięcia celów wprowadzenia takiego 
obowiązku. W tym kontekście, biorąc pod 
uwagę ustawodawstwo Unii i państw 
członkowskich oraz zobowiązania 
międzynarodowe Unii, szczególnie 
wynikające z konwencji berneńskiej o 
ochronie dzieł literackich i artystycznych 
oraz z porozumienia w sprawie 
handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (porozumienie TRIPS), 
dokumenty, do których prawa własności 
intelektualnej posiadają osoby trzecie, 
powinny zostać wyłączone z zakresu 
dyrektywy 2003/98/WE. W przypadku, 
gdy pierwotnym posiadaczem dokumentu 
będącego w posiadaniu bibliotek (w tym 
bibliotek uniwersyteckich), muzeów i 
archiwów, który wciąż podlega ochronie 
praw własności intelektualnej, była osoba 
trzecia, dokument taki powinien być 
uznawany dla celów niniejszej dyrektywy 
za dokument, do którego prawa własności 
intelektualnej nadal posiada osoba trzecia.

Or. en

Poprawka 23
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W związku z powyższym dyrektywa 
2003/98/WE powinna nałożyć na państwa 
członkowskie obowiązek zapewnienia
możliwości ponownego wykorzystywania 
wszystkich ogólnodostępnych 
dokumentów. Ze względu na fakt, iż 
stanowi to ograniczenie praw własności 
intelektualnej twórców dokumentów, 
zakres takiego związku pomiędzy prawem 

(7) W związku z powyższym dyrektywa 
2003/98/WE powinna stanowić, że
państwa członkowskie oferują możliwość
ponownego wykorzystywania wszystkich 
ogólnodostępnych dokumentów. Ze 
względu na fakt, iż stanowi to ograniczenie 
praw własności intelektualnej twórców 
dokumentów, zakres takiego związku 
pomiędzy prawem dostępu a prawem do 
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dostępu a prawem do użytkowania 
powinien zostać ograniczony do tego, co 
jest absolutnie niezbędne dla osiągnięcia 
celów wprowadzenia takiego obowiązku. 
W tym kontekście, biorąc pod uwagę 
ustawodawstwo Unii i państw 
członkowskich oraz zobowiązania 
międzynarodowe Unii, szczególnie 
wynikające z konwencji berneńskiej o 
ochronie dzieł literackich i artystycznych
oraz z porozumienia w sprawie 
handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (porozumienie TRIPS), 
dokumenty, do których prawa własności 
intelektualnej posiadają osoby trzecie, 
powinny zostać wyłączone z zakresu 
dyrektywy 2003/98/WE. W przypadku, 
gdy pierwotnym posiadaczem dokumentu 
będącego w posiadaniu bibliotek (w tym 
bibliotek uniwersyteckich), muzeów i 
archiwów, który wciąż podlega ochronie 
praw własności intelektualnej, była osoba 
trzecia, dokument taki powinien być 
uznawany dla celów niniejszej dyrektywy 
za dokument, do którego prawa własności 
intelektualnej nadal posiada osoba trzecia.

użytkowania powinien zostać ograniczony 
do tego, co jest absolutnie niezbędne dla 
osiągnięcia celów wprowadzenia takiego 
obowiązku. W tym kontekście, biorąc pod 
uwagę ustawodawstwo Unii i państw 
członkowskich oraz zobowiązania 
międzynarodowe Unii, szczególnie 
wynikające z konwencji berneńskiej o 
ochronie dzieł literackich i artystycznych 
oraz z porozumienia w sprawie 
handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (porozumienie TRIPS), 
dokumenty, do których prawa własności 
intelektualnej posiadają osoby trzecie, 
powinny zostać wyłączone z zakresu 
dyrektywy 2003/98/WE. W przypadku, 
gdy pierwotnym posiadaczem dokumentu 
będącego w posiadaniu bibliotek (w tym 
bibliotek uniwersyteckich), muzeów i 
archiwów, który wciąż podlega ochronie 
praw własności intelektualnej, była osoba 
trzecia, dokument taki powinien być 
uznawany dla celów niniejszej dyrektywy 
za dokument, do którego prawa własności 
intelektualnej nadal posiada osoba trzecia.

Or. da

Poprawka 24
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Do celów określania dokumentów, 
których dostarczanie jest działalnością 
leżącą poza zakresem zadań publicznych 
zainteresowanych organów sektora 
publicznego określonych prawem lub 
innymi wiążącymi regułami w danym 
państwie członkowskim, działalność 
publiczna mogłaby zostać zdefiniowana 
ogólnie lub w odniesieniu do konkretnych 
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przypadków dla poszczególnych organów 
sektora publicznego.

Or. en

Poprawka 25
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Dokumenty wchodzące w zakres 
domeny publicznej posiadane przez 
biblioteki (w tym biblioteki 
uniwersyteckie), muzea i archiwa będą 
uznawane za nadające się do ponownego 
wykorzystywania.

Or. en

Poprawka 26
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Niniejsza dyrektywa powinna być 
wdrażana i stosowana w pełnej zgodności 
z zasadami związanymi z ochroną danych 
osobowych zgodnie z dyrektywą 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 1995 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i 
swobodnego przepływu tych danych. W 
szczególności przy wydawaniu pozwoleń 
na ponowne wykorzystanie dokumentów, 
do których dostęp nie jest ograniczony na 
mocy systemów dostępu obowiązujących w 
państwach członkowskich, należy 
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przestrzegać ograniczeń określonych w 
prawie krajowym zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE w sprawie przetwarzania 
danych osobowych w nich zawartych.

Or. en

Poprawka 27
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zakres stosowania dyrektywy zostaje 
rozszerzony na biblioteki (w tym biblioteki 
uniwersyteckie), muzea i archiwa. 
Dyrektywa nie ma zastosowania do innych 
instytucji kulturalnych, takich jak opery, 
balety lub teatry, oraz nie ma również 
zastosowania do archiwów stanowiących 
część takich instytucji.

(10) Zakres stosowania dyrektywy zostaje 
rozszerzony na biblioteki (w tym biblioteki 
uniwersyteckie), muzea, organy publiczne 
zarządzające stanowiskami 
archeologicznymi i obiektami 
kulturalnymi oraz archiwa. Dyrektywa nie 
ma zastosowania do innych instytucji 
kulturalnych, takich jak opery, balety lub 
teatry, oraz nie ma również zastosowania 
do archiwów stanowiących część takich 
instytucji.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W kontekście udostępniania, 
digitalizacji i prezentacji zasobów 
kulturowych funkcjonują liczne formy 
współpracy pomiędzy bibliotekami (w tym 
bibliotekami uniwersyteckimi), muzeami, 
archiwami i partnerami prywatnymi, w 
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ramach których organy sektora 
publicznego przyznają współpracującym 
partnerom wyłączne prawa dostępu i 
prawa do wykorzystywania komercyjnego. 
Praktyka pokazuje, że tego rodzaju 
partnerstwa publiczno-prywatne mogą 
umożliwić rozsądne wykorzystywanie 
zasobów kulturowych oraz jednocześnie 
przyspieszyć udostępnianie dziedzictwa 
kulturowego na rzecz obywateli. Z tego 
względu dyrektywa 2003/98/WE nie 
powinna przewidywać wyłączenia umów o 
wyłączności. Poza tym instytucje 
kulturalne powinny mieć możliwość 
samodzielnego wyboru partnerów, z 
którymi chcą współpracować, pod 
warunkiem że przestrzegają zasady 
przejrzystości i niedyskryminacji.

Or. de

Poprawka 29
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Instytucje i organy Unii 
Europejskiej powinny świecić przykładem, 
jeśli chodzi o ponowne wykorzystanie 
informacji sektora publicznego, 
przekształcając zarządzanie informacjami 
w sektorze publicznym, promując 
najlepsze praktyki i rozwijając 
innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Or. en

Poprawka 30
Ioannis A. Tsoukalas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) Zakres stosowania dyrektywy zostaje 
rozszerzony na rządy regionalne i władze 
lokalne, które stanowią szczególnie 
wartościowe źródło danych dotyczących 
usług interesu publicznego. 

Or. en

Poprawka 31
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby ułatwić ponowne 
wykorzystywanie, organy sektora 
publicznego powinny udostępniać 
dokumenty przy wykorzystaniu formatów 
przeznaczonych do odczytu 
komputerowego i wraz z ich metadanymi, 
tam gdzie to możliwe i właściwe, w 
formacie zapewniającym 
interoperacyjność, np. poprzez 
przetwarzanie ich w sposób zgodny z 
zasadami, jakim podlegają wymogi 
zgodności i możliwości stosowania 
dotyczące informacji przestrzennej 
określone w dyrektywie 2007/2/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę 
informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej (INSPIRE)23.

(11) Aby ułatwić ponowne 
wykorzystywanie, organy sektora 
publicznego powinny udostępniać 
dokumenty przy wykorzystaniu formatów 
przeznaczonych do odczytu 
komputerowego i wraz z ich metadanymi, 
korzystając w miarę możliwości z 
otwartych standardów, tam gdzie to 
możliwe i właściwe, w formacie 
zapewniającym interoperacyjność, np. 
poprzez przetwarzanie ich w sposób 
zgodny z zasadami, jakim podlegają 
wymogi zgodności i możliwości 
stosowania dotyczące informacji 
przestrzennej określone w dyrektywie 
2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 14 marca 2007 r. 
ustanawiającej infrastrukturę informacji 
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 
(INSPIRE)23.

Or. en
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Poprawka 32
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby ułatwić ponowne 
wykorzystywanie, organy sektora 
publicznego powinny udostępniać 
dokumenty przy wykorzystaniu formatów 
przeznaczonych do odczytu 
komputerowego i wraz z ich metadanymi, 
tam gdzie to możliwe i właściwe, w 
formacie zapewniającym 
interoperacyjność, np. poprzez 
przetwarzanie ich w sposób zgodny z 
zasadami, jakim podlegają wymogi 
zgodności i możliwości stosowania 
dotyczące informacji przestrzennej 
określone w dyrektywie 2007/2/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę 
informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej (INSPIRE)23.

(11) Aby ułatwić ponowne 
wykorzystywanie, organy sektora 
publicznego powinny udostępniać 
dokumenty przy wykorzystaniu 
technologicznie neutralnych formatów 
przeznaczonych do odczytu 
komputerowego i wraz z ich metadanymi, 
tam gdzie to możliwe i właściwe, w 
formacie zapewniającym 
interoperacyjność, np. poprzez 
przetwarzanie ich w sposób zgodny z 
zasadami, jakim podlegają wymogi 
zgodności i możliwości stosowania 
dotyczące informacji przestrzennej 
określone w dyrektywie 2007/2/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę 
informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej (INSPIRE)23.

Or. de

Poprawka 33
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby ułatwić ponowne 
wykorzystywanie, organy sektora 
publicznego powinny udostępniać 
dokumenty przy wykorzystaniu formatów 
przeznaczonych do odczytu 
komputerowego i wraz z ich metadanymi, 
tam gdzie to możliwe i właściwe, w 

(11) Aby ułatwić ponowne 
wykorzystywanie, organy sektora 
publicznego powinny udostępniać 
dokumenty przy wykorzystaniu 
technologicznie neutralnych formatów 
przeznaczonych do odczytu 
komputerowego i wraz z ich metadanymi, 
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formacie zapewniającym 
interoperacyjność, np. poprzez 
przetwarzanie ich w sposób zgodny z 
zasadami, jakim podlegają wymogi 
zgodności i możliwości stosowania 
dotyczące informacji przestrzennej 
określone w dyrektywie 2007/2/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę 
informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej (INSPIRE)23.

tam gdzie to możliwe i właściwe, w 
formacie zapewniającym 
interoperacyjność, np. poprzez 
przetwarzanie ich w sposób zgodny z 
zasadami, jakim podlegają wymogi 
zgodności i możliwości stosowania 
dotyczące informacji przestrzennej 
określone w dyrektywie 2007/2/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę 
informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej (INSPIRE).

Or. en

Poprawka 34
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Dokument należy uznać za 
dokument w formacie przeznaczonym do 
odczytu komputerowego, jeżeli jest 
dokumentem w formacie pliku 
zorganizowanego w sposób umożliwiający 
aplikacjom komputerowym łatwe 
identyfikowanie, rozpoznawanie i 
pozyskiwanie z niego danych. Dane 
zakodowane w plikach zorganizowanych 
w formacie przeznaczonym do odczytu 
komputerowego to dane przeznaczone do 
odczytu komputerowego. Formaty 
przeznaczone do odczytu komputerowego 
mogą, ale nie muszą funkcjonować jako 
formalne otwarte standardy. Dokumentów 
zakodowanych w formacie pliku 
ograniczającym takie automatyczne 
przetwarzanie z powodu niemożności 
pozyskania danych lub utrudnień w ich 
pozyskaniu z tych dokumentów nie należy 
uznawać za dokumenty sporządzone w 
formacie przeznaczonym do odczytu 
komputerowego. Państwa członkowskie 



PE496.525v01-00 18/75 AM\913765PL.doc

PL

powinny w stosownych przypadkach 
zachęcać do korzystania z otwartych 
formatów przeznaczonych do odczytu 
komputerowego.

Or. en

Poprawka 35
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) W przypadku gdy za dostarczanie i 
umożliwianie ponownego 
wykorzystywania dokumentów pobierane 
są opłaty, powinny one z zasady 
ograniczać się do kosztów krańcowych. 
Jednakże należy zwrócić uwagę na to, aby 
nie zakłócić normalnego funkcjonowania 
organów sektora publicznego, które 
pokrywają znaczą część swoich kosztów 
związanych z wykonywaniem zadań 
będących w interesie publicznym, lub 
jakiejkolwiek szczególnej działalności 
związanej z zadaniami publicznymi, a 
także normalnego funkcjonowania 
bibliotek, muzeów i archiwów. Tym 
organom sektora publicznego należy 
zezwolić na pobieranie wyższych opłat za 
ponowne wykorzystywanie. Całkowity 
dochód z dostarczania i zezwalania na 
ponowne wykorzystywanie dokumentów 
nie powinien przekraczać kosztów 
gromadzenia, produkowania, 
reprodukowania i rozpowszechniania 
wraz z rozsądnym zyskiem z inwestycji. 
Ciężar dowodu w kwestii wykazania, iż 
opłaty odzwierciedlają koszty i mieszczą 
się w odnośnych kryteriach, powinien 
spoczywać na organie sektora publicznego, 
który pobiera opłaty za ponowne 
wykorzystywanie dokumentów.
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Poprawka 36
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) W przypadku gdy za dostarczanie i 
umożliwianie ponownego 
wykorzystywania dokumentów pobierane 
są opłaty, powinny one z zasady 
ograniczać się do kosztów krańcowych. 
Jednakże należy zwrócić uwagę na to, aby 
nie zakłócić normalnego funkcjonowania 
organów sektora publicznego, które muszą 
pokrywać znaczą część swoich kosztów 
związanych z wykonywaniem zadań 
będących w interesie publicznym, a także 
normalnego funkcjonowania bibliotek, 
muzeów i archiwów. Tym organom 
sektora publicznego należy zezwolić na 
pobieranie wyższych opłat z ponowne 
wykorzystywanie. Takie opłaty 
przewyższające koszty krańcowe powinny 
być ustalane według obiektywnych, 
przejrzystych i możliwych o sprawdzenia 
kryteriów a całkowity dochód z 
dostarczania i zezwalania na ponowne 
wykorzystywanie dokumentów nie może 
przekraczać kosztów gromadzenia, 
produkowania, reprodukowania i 
rozpowszechniania wraz z rozsądnym 
zyskiem z inwestycji. Ciężar dowodu w 
kwestii wykazania, iż opłaty 
odzwierciedlają koszty i mieszczą się w 
odnośnych kryteriach, powinien 
spoczywać na organie sektora publicznego, 
który pobiera opłaty za ponowne 
wykorzystywanie dokumentów.

Or. en
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Poprawka 37
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 38
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W przypadku gdy za ponowne 
wykorzystywanie dokumentów pobierane 
są opłaty, powinny one z zasady 

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

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

Or. ro

Poprawka 39
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W związku z wszelkimi przypadkami 
ponownego wykorzystywania dokumentu 
organy sektora publicznego mogą, w miarę 
możliwości, określać warunki, jakie 
powinien spełnić ponowny użytkownik, 
takie jak obowiązek podania źródła.
Wszelkie licencje na ponowne 
wykorzystywanie informacji sektora 
publicznego powinny w każdym 
przypadku ograniczać ponowne 
wykorzystywanie w możliwie 
najmniejszym stopniu. Istotną rolę mogą

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

otwarte formaty danych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny 
propagować wykorzystywanie otwartych 
licencji organów rządowych i 
samorządowych.

Or. da

Poprawka 40
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 41
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Prawidłowe wdrożenie niektórych 
elementów niniejszej dyrektywy, takich jak 
środki odwoławcze, zgodność z zasadami 
naliczania opłat i obowiązki 

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

sprawozdawcze, wymaga przeglądu ze 
strony organów do spraw ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego. Państwa członkowskie mają 
obowiązek przekazania tego zadania 
odpowiedniemu organowi. W celu 
zapewnienia spójności podejść na 
poziomie unijnym należy propagować 
koordynację pomiędzy niezależnymi 
organami, szczególnie poprzez wymianę 
informacji na temat najlepszych praktyk 
i polityki w zakresie ponownego 
wykorzystywania danych.

Or. de

Uzasadnienie

Ustanowienie niezależnego organu regulacyjnego jest sprzeczne z wysiłkami państw 
członkowskich zmierzającymi do zlikwidowania biurokracji oraz do konsolidacji budżetowej, 
a także stanowi zbyt dużą ingerencję we władztwo organizacyjne państw członkowskich.

Poprawka 43
Béla Kovács

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Z uwagi na to, że cel dyrektywy, tj. 
umożliwienie tworzenia dostępnych w 
całej Unii produktów i usług 
informacyjnych w oparciu o dokumenty 
sektora publicznego, zapewnianie 
skutecznego transgranicznego użytkowania 
dokumentów sektora publicznego przez 
przedsiębiorstwa prywatne dla potrzeb 
produktów i usług informacyjnych o 
wartości dodanej oraz ograniczenie 
zakłóceń konkurencji na rynku unijnym, 
nie może być wystarczającym stopniu 
osiągnięty przez państwa członkowskie, a 
tym samym, ze względu na swoisty 
paneuropejski zakres proponowanego 
działania, cel ten można łatwiej 

(15) Z uwagi na to, że cel dyrektywy, tj. 
umożliwienie tworzenia dostępnych w 
całej Unii produktów i usług 
informacyjnych w oparciu o dokumenty 
sektora publicznego, zapewnianie 
skutecznego transgranicznego użytkowania 
dokumentów sektora publicznego przez 
przedsiębiorstwa prywatne, zwłaszcza małe 
i średnie przedsiębiorstwa, dla potrzeb 
produktów i usług informacyjnych o 
wartości dodanej oraz ograniczenie 
zakłóceń konkurencji na rynku unijnym, 
nie może być wystarczającym stopniu 
osiągnięty przez państwa członkowskie, a 
tym samym, ze względu na swoisty 
paneuropejski zakres proponowanego 
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zrealizować na poziomie unijnym, Unia 
może przyjąć środki w oparciu o zasadę 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadami proporcjonalności 
określonymi w tym samym artykule, 
dyrektywa nie wykracza poza to, co 
niezbędne dla osiągnięcia tych celów.

działania, cel ten można łatwiej 
zrealizować na poziomie unijnym, Unia 
może przyjąć środki w oparciu o zasadę 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną we wspomnianym artykule, 
niniejsza dyrektywa nie może wykraczać 
poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia 
tych celów.

Or. en

Poprawka 44
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Dokumenty i utwory, w tym 
produkcje audio i audiowizualne, 
wytworzone przez nadawców publicznych 
i inne organy lub ich filie w ramach 
wypełniania zadań nadawcy publicznego 
powinny z zasady nadawać się do 
ponownego wykorzystywania. Możliwość 
dostępu do takich publicznie 
finansowanych dokumentów i ponownego 
ich wykorzystania byłaby szczególnie 
korzystna dla stymulowania produkcji 
pochodnych treści twórczych i 
zapewniłaby przyszły cykl życia utworom 
przechowywanym w archiwach nadawców 
publicznych.

Or. en

Poprawka 45
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Każde państwo członkowskie 
zapewnia łatwy dostęp do informacji o 
usługach publicznych za pomocą 
centralnego punktu dostępu, takiego jak 
krajowy portal informacji o usługach 
publicznych, gwarantując w ten sposób, że 
zbiory danych są łatwe do znalezienia i do 
eksploatowania, zarówno w obrębie 
danego kraju, jak i poza granicami. 
Komisja Europejska tworzy centralne 
repozytorium europejskie zawierające jej
własne informacje o usługach 
publicznych, które powinno również 
działać jako punkt dostępu do krajowych 
portali informacji o usługach 
publicznych.

Or. en

Poprawka 46
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



AM\913765PL.doc 27/75 PE496.525v01-00

PL

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Komisja powinna udzielić państwom 
członkowskim pomocy przy wdrażaniu 
dyrektywy w sposób spójny poprzez 
wydanie wytycznych, szczególnie 
w sprawie opłat i obliczania kosztów, 
zalecanych warunków licencji oraz 
formatów, po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami.

(18) Komisja powinna udzielić państwom 
członkowskim pomocy przy wdrażaniu 
dyrektywy w sposób spójny poprzez 
przedstawienie propozycji, szczególnie 
w sprawie opłat i obliczania kosztów, 
zalecanych warunków licencji oraz 
formatów, po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami.

Or. de

Poprawka 48
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Komisja powinna udzielić państwom 
członkowskim pomocy przy wdrażaniu 
dyrektywy w sposób spójny poprzez 
wydanie wytycznych, szczególnie 
w sprawie opłat i obliczania kosztów, 
zalecanych warunków licencji oraz 
formatów, po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami.

(18) Komisja może udzielić państwom 
członkowskim pomocy przy wdrażaniu 
dyrektywy w sposób spójny poprzez 
wydanie wytycznych, szczególnie 
w sprawie opłat i obliczania kosztów, 
zalecanych warunków licencji oraz 
formatów, po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Poprawka 49
Sajjad Karim
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) dokumentów, do których strony trzecie 
posiadają prawa własności intelektualnej, 
w tym dokumentów w posiadaniu bibliotek 
uniwersyteckich, do których uniwersytet 
posiada prawa własności intelektualnej;”;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu wyjaśnienie, że dyrektywa nie ma zastosowania do dokumentów w 
posiadaniu bibliotek, będących częścią uniwersytetu, który posiada prawa własności 
intelektualnej do dokumentu.  Uniwersytet i jego biblioteki mogą tworzyć jedną osobę 
prawną.  Bez poprawki wykluczenie dokumentów podlegających prawom własności 
intelektualnej w posiadaniu strony trzeciej nie miałoby zastosowania, w przypadku gdy 
biblioteka posiada dokument, ale prawa własności intelektualnej są w posiadaniu 
uniwersytetu, ponieważ uniwersytet nie byłby oddzielną (tj. trzecią) stroną.

Poprawka 50
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) W ust. 2 skreśla się lit. d).

Or. en

Poprawka 51
Adina-Ioana Vălean
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„e) dokumentów będących w posiadaniu 
instytucji edukacyjnych i badawczych, 
takich jednostki badawcze, włączając, jeśli 
to ich dotyczy, organizacje ustanowione w 
celu przekazywania wyników badań, 
szkoły i uniwersytety (z wyłączeniem 
bibliotek uniwersyteckich w zakresie 
dokumentów innych niż dokumenty 
badawcze chronione przez prawa 
własności intelektualnej osób trzecich); 
oraz”;

„e) dokumentów będących w posiadaniu 
instytucji edukacyjnych i badawczych, 
włączając organizacje ustanowione w celu 
przekazywania wyników badań, szkoły 
i uniwersytety (z wyłączeniem bibliotek 
uniwersyteckich w zakresie dokumentów 
innych niż dokumenty badawcze chronione 
przez prawa własności intelektualnej osób 
trzecich); oraz”;

Or. en

Poprawka 52
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) W ust. 2 dodaje się następującą literę 
po lit. e):
„ea) dokumentów o szczególnie drażliwym 
charakterze religijnym lub obejmujących 
wiedzę tradycyjną, będących w posiadaniu 
archiwów, muzeów lub bibliotek (w tym 
bibliotek uniwersyteckich);”

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, że placówki kulturalne, które posiadają materiały o szczególnie 
drażliwym charakterze religijnym lub obejmujące wiedzę tradycyjną, będą w stanie dbać o 
ponowne wykorzystywanie takich materiałów w etyczny sposób.



PE496.525v01-00 30/75 AM\913765PL.doc

PL

Poprawka 53
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„f) dokumentów będących w posiadaniu 
instytucji kulturalnych innych niż 
biblioteki, muzea i archiwa.”;

„f) dokumentów będących w posiadaniu 
instytucji kulturalnych innych niż 
biblioteki, muzea, organy publiczne 
zarządzające stanowiskami 
archeologicznymi i obiektami 
kulturalnymi oraz archiwa.”;

Or. en

Poprawka 54
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Niniejsza dyrektywa opiera się na 
systemach dostępu obowiązujących w 
państwach członkowskich i nie narusza 
ich.”

Or. en

Poprawka 55
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – punkt 5 a (nowy)
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Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„5a. Organy publiczne powinny 
dopilnować, by dostęp do informacji 
sektora publicznego i ich ponowne 
wykorzystywanie przebiegały w zgodzie z 
ustawodawstwem Unii w sprawie ochrony 
danych.”

Or. en

Poprawka 56
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Artykuł 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. „organ sektora publicznego” oznacza 
organy państwowe, regionalne lub 
lokalne, podmioty prawa publicznego i 
stowarzyszenia jednego lub kilku takich 
organów lub jednego lub kilku takich 
podmiotów prawa publicznego oraz inne 
przedsiębiorstwa, którym powierzono 
wykonywanie usług świadczonych w
ogólnym interesie gospodarczym;”.

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie to ma szczególne znaczenie, w tym w odniesieniu do informacji dotyczących 
transportu publicznego czy zdrowia.

Poprawka 57
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. art. 2 ust. 2 lit. a) otrzymuje 
brzmienie:
„a) ustanowiony w szczególnym celu 
zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, 
które nie mają wyłącznie charakteru 
przemysłowego ani handlowego; oraz”;

Or. en

Poprawka 58
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 c (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. art. 2 (Definicje) ust. 3 lit. a) 
otrzymuje brzmienie:
a) jakąkolwiek treść niezależnie od 
nośnika (zapisaną na papierze lub 
zarejestrowaną w formie elektronicznej 
lub w formie dźwiękowej, wizualnej albo 
audiowizualnej, w tym kod źródłowy 
programu);

Or. en

Poprawka 59
Salvador Sedó i Alabart

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. „przeznaczone do odczytu 
komputerowego” oznacza, iż dokumenty 
cyfrowe są ustrukturyzowane w sposób
umożliwiający technologicznie neutralne 
pozyskiwanie poszczególnych istotnych 
danych za pomocą aplikacji 
komputerowych.

Or. en

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6) »przeznaczone do odczytu 
komputerowego« oznacza, iż dokumenty 
cyfrowe są ustrukturyzowane w sposób 
umożliwiający technologicznie neutralne 
pozyskiwanie poszczególnych istotnych 
danych za pomocą aplikacji 
komputerowych.”.

Or. de

Poprawka 61
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 2 – punkt 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. „przeznaczony do odczytu 
komputerowego” oznacza, iż dokument 
cyfrowy jest ustrukturyzowany w sposób
umozliwiający wiarygodne rozpoznawanie
przez aplikacje komputerowe 
poszczególnych stwierdzeń faktów i ich 
wewnętrznej struktury.

Or. en

Poprawka 62
Amelia Andersdotter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W art. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„6a. przedsiębiorstwa, którym powierzono 
wykonywanie usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym, są 
określone w decyzji Komisji z dnia 28 
listopada 2005 r. w sprawie stosowania 
art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy państwa w 
formie rekompensaty z tytułu świadczenia 
usług publicznych, przyznawanej 
przedsiębiorstwom zobowiązanym do 
zarządzania usługami świadczonymi w 
ogólnym interesie gospodarczym.
Dokumenty podlegające tej dyrektywie to 
dokumenty ściśle powiązane ze 
świadczeniem usług w ogólnym interesie 
gospodarczym.”.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja zgodna z prawem UE.
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Poprawka 63
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W art. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:
6a. „ogólnie dostępne dokumenty” 
oznacza dokumenty dostępne na mocy 
krajowych zasad dotyczących dostępu do 
dokumentów. Oznacza to, w stosownym 
przypadku, dokumenty będące w 
posiadaniu organizacji prywatnych 
wykonujących zadania publiczne.

Or. en

Poprawka 64
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 2 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W art. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„6b. „standard formalny” oznacza 
standard ustalony w formie pisemnej, 
wyszczególniający specyfikacje dla 
wymogów dotyczących sposobu 
zapewnienia interoperacyjności programu 
do celów zarządzania plikami.”.

Or. en
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Poprawka 65
Amelia Andersdotter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. w artykule 2 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„6c. „format otwarty” oznacza, że o 
specyfikację formatu dba organizacja 
niekomercyjna, w której udział nie jest 
uzależniony od opłat za członkostwo; 
bieżące zmiany są w nim wprowadzane na 
mocy otwartej procedury podejmowania 
decyzji dostępnej dla wszystkich 
zainteresowanych stron; dokument 
zawierający specyfikację formatu jest 
dostępny nieodpłatnie; własność 
intelektualna tego standardu jest 
nieodwołalnie i nieodpłatnie 
udostępniona.”.

Or. en

Poprawka 66
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, 
państwa członkowskie zapewniają 
możliwość ponownego wykorzystywania 
dokumentów, o których mowa w art. 1, do 
celów komercyjnych lub niekomercyjnych 
zgodnie z warunkami określonymi w 

1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, 
państwa członkowskie zapewniają 
możliwość ponownego wykorzystywania 
dokumentów organów sektora 
publicznego, o których mowa w art. 1, do 
celów komercyjnych lub niekomercyjnych 
zgodnie z warunkami określonymi w 
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rozdziałach III i IV. rozdziałach III i IV, pod warunkiem że 
chodzi o dokumenty, które są 
sklasyfikowane jako dostępne na mocy 
obowiązujących w państwach 
członkowskich przepisów dotyczących 
dostępu do informacji sektora 
publicznego. Tego rodzaju dokumenty są 
rozpowszechniane, w miarę możliwości, w 
technologicznie neutralnym formacie 
przeznaczonym do odczytu 
komputerowego.

Or. de

Poprawka 67
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, 
państwa członkowskie zapewniają 
możliwość ponownego wykorzystywania 
dokumentów, o których mowa w art. 1, do 
celów komercyjnych lub niekomercyjnych 
zgodnie z warunkami określonymi w 
rozdziałach III i IV.

1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, 
państwa członkowskie zapewniają 
możliwość ponownego wykorzystywania 
dokumentów organów sektora 
publicznego, o których mowa w art. 1, do 
celów komercyjnych lub niekomercyjnych 
zgodnie z warunkami określonymi w 
rozdziałach III i IV.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 3 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku dokumentów, do których 
prawa własności intelektualnej posiadają 
biblioteki (w tym biblioteki 
uniwersyteckie), muzea i archiwa, państwa 
członkowskie zapewniają, w sytuacji gdy 
dozwolone jest ponowne wykorzystywanie 
dokumentów, możliwość ponownego 
wykorzystywania takich dokumentów do 
celów komercyjnych lub niekomercyjnych 
zgodnie z warunkami określonymi w 
rozdziałach III i IV.”.

2. W przypadku dokumentów, do których 
prawa własności intelektualnej posiadają 
biblioteki (w tym biblioteki 
uniwersyteckie), muzea i archiwa, państwa 
członkowskie zapewniają, w sytuacji gdy 
dozwolone jest ponowne wykorzystywanie 
dokumentów, możliwość ponownego 
wykorzystywania takich dokumentów do 
celów komercyjnych lub niekomercyjnych 
zgodnie z warunkami określonymi w 
rozdziałach III i IV, pod warunkiem że 
chodzi o dokumenty, które są dostępne 
zgodnie z obowiązującymi w państwach 
członkowskich przepisami dotyczącymi 
dostępu do informacji sektora 
publicznego. Tego rodzaju dokumenty są 
rozpowszechniane, w miarę możliwości, w 
technologicznie neutralnym formacie 
przeznaczonym do odczytu 
komputerowego.

Or. de

Poprawka 69
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – punkt 2 – wprowadzenie
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) na końcu ust. 4 dodaje się tekst w 
brzmieniu:

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Or. en

Poprawka 70
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – punkt 2
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Środki odwoławcze obejmują możliwość
przeglądu przez niezależny organ 
posiadający specjalne uprawnienia 
regulacyjne w zakresie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego, którego decyzje są wiążące 
dla danego organu sektora publicznego.”.

„Środki odwoławcze obejmują odniesienie 
do możliwości przeglądu przez organ w 
państwach członkowskich.”.

Or. de

Uzasadnienie

Ustanowienie niezależnego organu regulacyjnego jest sprzeczne z wysiłkami państw 
członkowskich zmierzającymi do zlikwidowania biurokracji oraz do konsolidacji budżetowej, 
a także stanowi zbyt dużą ingerencję we władztwo organizacyjne państw członkowskich.

Poprawka 71
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – punkt 2
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Środki odwoławcze obejmują możliwość 
przeglądu przez niezależny organ
posiadający specjalne uprawnienia 
regulacyjne w zakresie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego, którego decyzje są wiążące 
dla danego organu sektora publicznego.”.

Każda decyzja o ponownym wykorzystaniu 
zawiera odniesienie do środków 
odwoławczych na wypadek, gdyby 
wnioskodawca chciał odwołać się od 
decyzji. Środki odwoławcze obejmują 
możliwość przeglądu przez bezstronny
organ dokonujący przeglądu, taki jak 
krajowy organ ds. konkurencji, krajowy 
organ ds. dostępu do dokumentów lub 
krajowy wymiar sprawiedliwości, który 
jest uprawniony do rozpatrywania skarg w 
zakresie ponownego wykorzystywania
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dokumentów sektora publicznego, którego 
decyzje muszą być uwzględniane przez 
dany organ sektora publicznego.”.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „bezstronny organ” jest bardziej dostosowany do okoliczności regulacyjnych 
poszczególnych państw członkowskich niż „niezależny organ”. Termin „wiążący” ma 
szczególne konsekwencje prawne i w zakresie zasobów, które byłyby nieproporcjonalne. 
Wprowadzenie wiążących uprawnień wymaga większej kontroli podczas transpozycji i 
potrzeby wprowadzenia dalszych mechanizmów odwoławczych, co zakłada znaczne koszty i 
konsekwencje prawne, które są nieproporcjonalne i nieuzasadnione.

Poprawka 72
Béla Kovács

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – punkt 2
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Środki odwoławcze obejmują możliwość 
przeglądu przez niezależny organ 
posiadający specjalne uprawnienia 
regulacyjne w zakresie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego, którego decyzje są wiążące 
dla danego organu sektora publicznego.”.

„Środki odwoławcze obejmują możliwość 
przeglądu przez niezależny organ 
posiadający specjalne uprawnienia 
regulacyjne w zakresie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego, którego decyzje są wiążące 
dla danego organu sektora publicznego.”.

Or. en

Poprawka 73
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – punkt 2
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 4 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Środki odwoławcze obejmują możliwość 
przeglądu przez niezależny organ 
posiadający specjalne uprawnienia 
regulacyjne w zakresie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego, którego decyzje są wiążące 
dla danego organu sektora publicznego.”.

„Środki odwoławcze obejmują możliwość 
przeglądu przez bezstronny organ 
posiadający specjalne uprawnienia 
regulacyjne w zakresie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego, którego decyzje są wiążące 
dla danego organu sektora publicznego.”.

Or. en

Poprawka 74
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w ust. 1 sformułowanie „przy 
wykorzystaniu środków elektronicznych” 
zastępuje się sformułowaniem „w formacie 
przeznaczonym do odczytu 
komputerowego i wraz z ich metadanymi”.

1) w ust. 1 sformułowanie „przy 
wykorzystaniu środków elektronicznych” 
zastępuje się sformułowaniem „w formacie 
przeznaczonym do odczytu 
komputerowego i wraz z ich metadanymi, 
oba w miarę możliwości powinny być 
zgodne z otwartymi, formalnymi 
standardami.”.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 5 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. w ust. 1 sformułowanie „przy 
wykorzystaniu środków elektronicznych” 
zastępuje się sformułowaniem „w
formacie przeznaczonym do odczytu 
komputerowego i wraz z ich metadanymi”.

1. Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy sektora publicznego 
udostępniają swoje dokumenty w ich 
istniejącym formacie lub języku i tam, 
gdzie jest to możliwe i właściwe, w 
technologicznie neutralnym formacie 
przeznaczonym do odczytu 
komputerowego i wraz z ich metadanymi. 
Nie oznacza to zobowiązania ciążącego na 
organach sektora publicznego do 
tworzenia, digitalizacji, zmiany na 
technologicznie neutralny format 
przeznaczony do odczytu komputerowego 
lub przystosowywania dokumentów w celu 
uzyskania zgodności z wnioskiem, nie 
oznacza też zobowiązania do dostarczania 
wyciągów z dokumentów, gdy wymagałoby 
to nieproporcjonalnie dużego wysiłku, 
wykraczającego poza prostą czynność.”

Or. de

Poprawka 76
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w ust. 1 sformułowanie „przy 
wykorzystaniu środków elektronicznych” 
zastępuje się sformułowaniem „w 
formacie przeznaczonym do odczytu 
komputerowego i wraz z ich metadanymi”.

1) art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Organy sektora publicznego udostępniają 
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swoje dokumenty w jakimkolwiek 
istniejącym formacie lub języku i tam, 
gdzie jest to możliwe i właściwe, w 
formacie przeznaczonym do odczytu 
komputerowego opartym na otwartych 
standardach i wraz z ich metadanymi. 
Dokumenty wyprodukowane po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy są z zasady 
udostępniane w formacie przeznaczonym 
do odczytu komputerowego. Nie oznacza 
to zobowiązania do przystosowywania 
istniejących dokumentów, w tym 
dostarczania fragmentów, jeżeli 
zakładałoby to nieproporcjonalnie duże 
wysiłki zgodnie z przejrzystymi, 
obiektywnymi i możliwymi do sprawdzenia 
kryteriami.

Or. en

Poprawka 77
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dokumenty będą udostępniane 
nieodpłatnie, zawsze gdy to możliwe. Jeżeli 
z tytułu ponownego wykorzystywania 
dokumentów pobierane są opłaty, 
całkowita kwota pobierana przez organy 
sektora publicznego ograniczona jest do 
kosztów krańcowych poniesionych w 
związku z ich reprodukcją 
i rozpowszechnianiem.

Or. en

Poprawka 78
Sajjad Karim
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Opuszczenie „gromadzenia” i „produkcji” w tym przepisie jest niespójne z kosztami, jakie 
mogą wyniknąć w tej dziedzinie.  Proponowana poprawka zapewnia spójność z art. 6 ust. 4.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de



AM\913765PL.doc 45/75 PE496.525v01-00

PL

Poprawka 80
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 81
Béla Kovács

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W wyjątkowych przypadkach, 
szczególnie w przypadku, gdy znaczna 
część kosztów operacyjnych organów 
sektora publicznego związanych 
z wykonywaniem zadań będących w 
interesie publicznym jest generowana w 
związku z wykorzystywaniem ich praw 
własności intelektualnej, organy sektora 
publicznego mogą otrzymać zezwolenie na 
pobieranie opłat przekraczających koszty 
krańcowe, zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i możliwymi do sprawdzenia 
kryteriami, o ile leży to w interesie 
publicznym i z zastrzeżeniem 
zatwierdzenia przez niezależny organ, o 
którym mowa w art. 4 ust. 4, oraz bez 

skreślony
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uszczerbku dla postanowień ust. 3 i 4 
niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp ten jest luźno sformułowany. Termin „wyjątkowe przypadki” nie daje żadnych 
wyjaśnień. Ponadto, jako że organy sektora publicznego mogą otrzymać zezwolenie na 
pobieranie opłat przekraczających koszty krańcowe, mogłoby to doprowadzić do powstania 
dodatkowych i zabronionych kosztów dla MŚP.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W wyjątkowych przypadkach, 
szczególnie w przypadku, gdy znaczna 
część kosztów operacyjnych organów 
sektora publicznego związanych 
z wykonywaniem zadań będących w 
interesie publicznym jest generowana w 
związku z wykorzystywaniem ich praw 
własności intelektualnej, organy sektora 
publicznego mogą otrzymać zezwolenie na 
pobieranie opłat przekraczających koszty 
krańcowe, zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i możliwymi do sprawdzenia 
kryteriami, o ile leży to w interesie 
publicznym i z zastrzeżeniem 
zatwierdzenia przez niezależny organ, o 
którym mowa w art. 4 ust. 4, oraz bez 
uszczerbku dla postanowień ust. 3 i 4 
niniejszego artykułu.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do:

a) wyjątkowych przypadków, w których 
organy sektora publicznego muszą 
osiągnąć zysk, aby pokryć większość 
swoich kosztów związanych z wykonaniem 
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swojego zadania publicznego;

b) bibliotek (w tym bibliotek 
uniwersyteckich), muzeów i archiwów.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku ponownego wykorzystywania do celów handlowych organy sektora publicznego 
powinny móc pobierać opłaty, za pomocą których będą mogły pokryć koszty związane z 
przekazywaniem danych oraz uniknąć obniżenia jakości informacji sektora publicznego i 
zmniejszenia zdolności inwestycyjnych. Biblioteki (w tym biblioteki uniwersyteckie), muzea i 
archiwa muszą finansować swoją działalność częściowo z własnych środków. Wykluczenie 
tego rodzaju wpływów spowodowałoby wysoki deficyt w budżecie kultury państw 
członkowskich.

Poprawka 83
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W wyjątkowych przypadkach, 
szczególnie w przypadku, gdy znaczna 
część kosztów operacyjnych organów 
sektora publicznego związanych 
z wykonywaniem zadań będących w 
interesie publicznym jest generowana w 
związku z wykorzystywaniem ich praw 
własności intelektualnej, organy sektora 
publicznego mogą otrzymać zezwolenie na 
pobieranie opłat przekraczających koszty 
krańcowe, zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i możliwymi do sprawdzenia 
kryteriami, o ile leży to w interesie 
publicznym i z zastrzeżeniem 
zatwierdzenia przez niezależny organ, o 
którym mowa w art. 4 ust. 4, oraz bez 
uszczerbku dla postanowień ust. 3 i 4 
niniejszego artykułu.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania do:

a) organów sektora publicznego, które 
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muszą generować dochody w celu 
pokrycia znacznych kosztów gromadzenia, 
produkowania, reprodukowania oraz 
rozpowszechniania dokumentów;
b) bibliotek (w tym bibliotek 
uniwersyteckich), muzeów i archiwów.

Or. en

Poprawka 84
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W wyjątkowych przypadkach, 
szczególnie w przypadku, gdy znaczna 
część kosztów operacyjnych organów 
sektora publicznego związanych 
z wykonywaniem zadań będących w 
interesie publicznym jest generowana w 
związku z wykorzystywaniem ich praw 
własności intelektualnej, organy sektora 
publicznego mogą otrzymać zezwolenie na 
pobieranie opłat przekraczających koszty 
krańcowe, zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i możliwymi do sprawdzenia 
kryteriami, o ile leży to w interesie 
publicznym i z zastrzeżeniem 
zatwierdzenia przez niezależny organ, o 
którym mowa w art. 4 ust. 4, oraz bez 
uszczerbku dla postanowień ust. 3 i 4 
niniejszego artykułu.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania do organów 
sektora publicznego, które generują 
dochody w celu pokrycia znacznej części 
kosztów związanych z wykonywaniem 
zadań publicznych lub jakiejkolwiek 
szczególnej działalności związanej z 
zadaniami publicznymi. Wyjątek ten 
stosuje się bez uszczerbku dla postanowień 
ust. 4 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich liczba organów, które muszą generować dochody 
reprodukując informacje sektora publicznego jest znaczna. Takie sformułowanie zapewnia 
większą jasność niż to zaproponowane przez Komisję Europejską. Ograniczenia są opisane w 



AM\913765PL.doc 49/75 PE496.525v01-00

PL

ust. 4 niniejszego artykułu.

Poprawka 85
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W wyjątkowych przypadkach, 
szczególnie w przypadku, gdy znaczna 
część kosztów operacyjnych organów 
sektora publicznego związanych 
z wykonywaniem zadań będących w 
interesie publicznym jest generowana w 
związku z wykorzystywaniem ich praw 
własności intelektualnej, organy sektora 
publicznego mogą otrzymać zezwolenie na 
pobieranie opłat przekraczających koszty 
krańcowe, zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i możliwymi do sprawdzenia 
kryteriami, o ile leży to w interesie 
publicznym i z zastrzeżeniem 
zatwierdzenia przez niezależny organ, o 
którym mowa w art. 4 ust. 4, oraz bez 
uszczerbku dla postanowień ust. 3 i 4 
niniejszego artykułu.

2. W wyjątkowych przypadkach organy 
sektora publicznego, w przypadku gdy 
dochody czerpane z informacji sektora 
publicznego stanowią znaczną część ich 
budżetu operacyjnego, mogą uzyskać 
wyraźne zezwolenie od niezależnego 
organu do pobierania opłat 
przekraczających koszty krańcowe
gromadzenia, produkowania, 
reprodukowania i/lub rozpowszechniania 
dokumentów. Wyjątki te powinny być 
przyznawane przez niezależny organ w 
odniesieniu do poszczególnych 
przypadków, pod warunkiem że leży to w 
interesie publicznym i zgodnie z 
obiektywnymi, przejrzystymi i możliwymi 
do sprawdzenia kryteriami oraz bez 
uszczerbku dla ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu; są one poddawane przeglądowi 
co trzy lata.

Or. en

Poprawka 86
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W wyjątkowych przypadkach, 
szczególnie w przypadku, gdy znaczna 
część kosztów operacyjnych organów 
sektora publicznego związanych 
z wykonywaniem zadań będących w 
interesie publicznym jest generowana w 
związku z wykorzystywaniem ich praw 
własności intelektualnej, organy sektora 
publicznego mogą otrzymać zezwolenie na 
pobieranie opłat przekraczających koszty 
krańcowe, zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i możliwymi do sprawdzenia 
kryteriami, o ile leży to w interesie 
publicznym i z zastrzeżeniem 
zatwierdzenia przez niezależny organ, o 
którym mowa w art. 4 ust. 4, oraz bez 
uszczerbku dla postanowień ust. 3 i 4 
niniejszego artykułu.

2. W wyjątkowych przypadkach, 
szczególnie w przypadku, gdy znaczna 
część kosztów operacyjnych organów 
sektora publicznego związanych 
z wykonywaniem zadań będących w 
interesie publicznym jest generowana w 
związku z wykorzystywaniem ich praw 
własności intelektualnej, organy sektora 
publicznego mogą otrzymać zezwolenie na 
pobieranie opłat przekraczających koszty 
krańcowe, zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i możliwymi do sprawdzenia 
kryteriami, o ile leży to w interesie 
publicznym i z zastrzeżeniem 
zatwierdzenia przez bezstronny organ, o 
którym mowa w art. 4 ust. 4, oraz bez 
uszczerbku dla postanowień ust. 3 i 4 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 87
Franck Proust

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W wyjątkowych przypadkach, 
szczególnie w przypadku, gdy znaczna 
część kosztów operacyjnych organów 
sektora publicznego związanych 
z wykonywaniem zadań będących w 
interesie publicznym jest generowana w 
związku z wykorzystywaniem ich praw 
własności intelektualnej, organy sektora 
publicznego mogą otrzymać zezwolenie na 
pobieranie opłat przekraczających koszty 
krańcowe, zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i możliwymi do sprawdzenia 

2. W przypadku, gdy znaczna część 
kosztów operacyjnych organów sektora 
publicznego związanych z wykonywaniem 
zadań będących w interesie publicznym 
jest generowana w związku 
z wykorzystywaniem ich praw własności 
intelektualnej, organy sektora publicznego 
mogą otrzymać zezwolenie na pobieranie 
opłat przekraczających koszty krańcowe, 
zgodnie z obiektywnymi, przejrzystymi i 
możliwymi do sprawdzenia kryteriami, o 
ile leży to w interesie publicznym i z 
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kryteriami, o ile leży to w interesie 
publicznym i z zastrzeżeniem 
zatwierdzenia przez niezależny organ, o 
którym mowa w art. 4 ust. 4, oraz bez 
uszczerbku dla postanowień ust. 3 i 4 
niniejszego artykułu.

zastrzeżeniem zatwierdzenia przez organ, o 
którym mowa w art. 4 ust. 4, oraz bez 
uszczerbku dla postanowień ust. 3 i 4 
niniejszego artykułu.

Or. fr

Poprawka 88
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, 
biblioteki (w tym biblioteki 
uniwersyteckie), muzea i archiwa mogą 
pobierać opłaty przekraczające koszty 
krańcowe z tytułu ponownego 
wykorzystywania posiadanych przez nie 
dokumentów.”;

skreślony

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, 
biblioteki (w tym biblioteki 
uniwersyteckie), muzea i archiwa mogą 
pobierać opłaty przekraczające koszty 

skreślony
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krańcowe z tytułu ponownego
wykorzystywania posiadanych przez nie 
dokumentów.”;

Or. de

Poprawka 90
Franck Proust

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, 
biblioteki (w tym biblioteki 
uniwersyteckie), muzea i archiwa mogą 
pobierać opłaty przekraczające koszty 
krańcowe z tytułu ponownego 
wykorzystywania posiadanych przez nie 
dokumentów.”;

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, 
biblioteki (w tym biblioteki 
uniwersyteckie), muzea i archiwa mogą 
pobierać opłaty przekraczające koszty 
krańcowe z tytułu ponownego 
wykorzystywania posiadanych przez nie 
dokumentów. Opłaty te są ustalane na 
podstawie obiektywnych, przejrzystych, 
możliwych do sprawdzenia kryteriów i z 
zastrzeżeniem zgody organu, o którym 
mowa w art.4 ust.4. Organ ten bierze pod 
uwagę elastyczność wspomnianych 
instytucji w zarządzaniu cennikami.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 2
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. istniejący tekst art. 6 otrzymuje 
oznaczenie ust. 4 oraz następujące 
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brzmienie:

„4. Jeśli pobierane są opłaty zgodnie z ust. 
2, łączne opłaty należy ustalić w oparciu o 
obiektywne, przejrzyste i zmienne kryteria, 
a całkowity dochód z dostarczania i 
zezwalania na ponowne wykorzystywanie 
dokumentów nie może przekraczać 
kosztów zbierania, produkowania, 
reprodukowania, udostępniania i 
rozpowszechniania wraz z rozsądnym 
zyskiem z inwestycji. Opłaty, o których 
mowa w ust. 1 i 2, powinny wynikać z 
kosztów ponoszonych w ciągu właściwego 
okresu obrachunkowego i być obliczane 
zgodnie z zasadami rachunkowości 
stosowanymi w danych organach sektora 
publicznego.”

Or. de

Poprawka 92
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 2
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2) istniejący tekst art. 6 otrzymuje 
oznaczenie ust. 4 po następujących 
zmianach:
Jeżeli pobierane są opłaty na mocy ust. 2 i 
3, całkowity dochód z dostarczania i 
zezwalania na ponowne wykorzystywanie 
dokumentów nie może przekraczać 
kosztów gromadzenia, produkowania, 
reprodukowania i rozpowszechniania 
wraz z rozsądnym zyskiem z inwestycji. 
Opłaty powinny wynikać z kosztów 
ponoszonych w ciągu właściwego okresu 
obrachunkowego i być obliczane zgodnie z 
zasadami rachunkowości stosowanymi w 
danych organach sektora publicznego.
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Or. en

Uzasadnienie

Opłaty, o których mowa, odnoszą się do opłat na mocy ust. 2 i 3 (a zatem nie ograniczają się 
do kosztów krańcowych). W tym przypadku, jak to wynika z ust. 4, opłaty podlegają dwóm 
kluczowym wymogom: całkowity dochód nie może przekraczać kosztów gromadzenia, 
produkowania, reprodukowania i rozpowszechniania, wraz z rozsądnym zyskiem z inwestycji, 
a opłaty muszą być ustalane w oparciu o koszty ponoszone w ciągu właściwego okresu 
obrachunkowego.

Poprawka 93
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 2
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2) Jeżeli pobierane są opłaty na mocy ust. 
2, łączne opłaty ustala się zgodnie z 
obiektywnymi, przejrzystymi i możliwymi 
do sprawdzenia kryteriami, a całkowity 
dochód z dostarczania i zezwalania na 
ponowne wykorzystywanie dokumentów 
nie przekracza kosztów gromadzenia, 
produkowania, reprodukowania, 
udostępniania, rozpowszechniania, 
ochrony i udostępniania praw wraz z 
rozsądnym zyskiem z inwestycji. Opłaty 
powinny wynikać z kosztów ponoszonych 
w ciągu właściwego okresu 
obrachunkowego i być obliczane zgodnie z 
zasadami rachunkowości stosowanymi w 
danych organach sektora publicznego.

Or. en

Poprawka 94
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) Po ust. 4 dodaje się następujący ustęp:
„4a. Państwa członkowskie wyznaczają 
odpowiedni i fachowy organ, który będzie 
odpowiadał za kontrolowanie spełnienia 
wymienionych w ust. 4 kryteriów 
obliczania opłat.”

Or. de

Poprawka 95
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4a. Państwa członkowskie wyznaczają 
odpowiedni organ lub odpowiednie 
organy, inne niż sam organ sektora 
publicznego, uprawnione do określenia 
kryteriów pobierania opłat 
przewyższających koszty krańcowe, 
zgodnie z ust. 4.”.

Or. en

Poprawka 96
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 3
Dyrektywa 2003/98/WE
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Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: skreślony
„Ciężar dowodu w kwestii wykazania 
zgodności opłat z niniejszym artykułem 
spoczywa na organie sektora publicznego, 
który pobiera opłaty z tytułu ponownego 
wykorzystywania.”.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 3
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Ciężar dowodu w kwestii wykazania 
zgodności opłat z niniejszym artykułem 
spoczywa na organie sektora publicznego, 
który pobiera opłaty z tytułu ponownego 
wykorzystywania.”.

skreślony

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

otrzymuje następujące brzmienie:

„Organ sektora publicznego wskazuje też, 
jakie czynniki będą brane pod uwagę 
zgodnie z art. 6 przy obliczaniu opłat za 
zlecenia nietypowe.”

Or. de

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„1. Organ sektora publicznego może
zezwolić na ponowne wykorzystywanie 
dokumentów bez żadnych warunków lub w 
uzasadnionych przypadkach może nałożyć 
warunki w ramach licencji regulującej 
istotne kwestie. Warunki te nie ograniczają 
niepotrzebnie możliwości ponownego 
wykorzystywania i nie mogą być 
wykorzystywane do ograniczania 
konkurencji.”

Or. de

Poprawka 100
Lena Kolarska-Bobińska

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



PE496.525v01-00 58/75 AM\913765PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„1. Organ sektora publicznego może 
zezwolić na ponowne wykorzystywanie do 
celów niekomercyjnych bez żadnych 
warunków lub może określić warunki, 
takie jak podanie źródła, w uzasadnionych 
przypadkach w ramach licencji. W 
przypadku wykorzystywania do celów 
handlowych wymagany jest co najmniej 
warunek podania źródła. Warunki te nie 
ograniczają niepotrzebnie możliwości 
ponownego wykorzystywania i nie mogą 
być wykorzystywane do ograniczania
konkurencji.”

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli dane publiczne są wykorzystywane w produktach komercyjnych, należy o tym 
wspomnieć w dokumentach towarzyszących, tj. odnotować, że publiczne dane kartograficzne 
są wykorzystywane w prywatnym systemie nawigacji w pojeździe. Od firm powinno się 
wymagać podania tej informacji, w instrukcji lub EULA, tak by konsumenci wiedzieli, że nie 
wszystkie wykorzystane dane wynikają z tytułu własności. Wymaganie podania źródła danych 
w żaden sposób nie ogranicza ich wykorzystania.

Poprawka 101
Bendt Bendtsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„Organ sektora publicznego może zezwolić 
na ponowne wykorzystywanie żądając 
podania źródła, w uzasadnionych 
przypadkach w ramach licencji. Warunki 
takie nie mogą powodować niepotrzebnego 
ograniczenia możliwości ponownego 
wykorzystywania i nie mogą być 
stosowane w celu ograniczenia 
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stosowane w celu ograniczenia 
konkurencji.”.

konkurencji.”.

Or. da

Poprawka 102
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
rozwiązania praktyczne ułatwiające 
wielojęzyczne poszukiwanie dokumentów 
dostępnych do ponownego 
wykorzystywania, takich jak wykazy 
aktywów głównych dokumentów wraz 
z odpowiednimi metadanymi, dostępne 
najlepiej w internecie i w formatach 
przeznaczonych do odczytu 
komputerowego, oraz portale połączone z 
zdecentralizowanymi wykazami 
aktywów.”.

Państwa członkowskie zapewniają 
rozwiązania praktyczne ułatwiające 
wielojęzyczne poszukiwanie dokumentów 
dostępnych do ponownego 
wykorzystywania, takich jak wykazy 
aktywów głównych dokumentów wraz 
z odpowiednimi metadanymi, dostępne 
najlepiej w internecie i w formatach 
przeznaczonych do odczytu 
komputerowego, oraz portale połączone z 
zdecentralizowanymi wykazami 
aktywów.”

Nie oznacza to zobowiązania ciążącego na 
organach sektora publicznego do 
tworzenia lub przystosowywania 
dokumentów w celu uzyskania zgodności z 
wnioskiem, nie oznacza też zobowiązania 
do dostarczania fragmentów dokumentów, 
jeżeli wiązałoby się to z 
nieproporcjonalnym wysiłkiem, 
wykraczającym poza prostą czynność.

Or. en

Poprawka 103
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają
rozwiązania praktyczne ułatwiające 
wielojęzyczne poszukiwanie dokumentów 
dostępnych do ponownego 
wykorzystywania, takich jak wykazy 
aktywów głównych dokumentów wraz 
z odpowiednimi metadanymi, dostępne 
najlepiej w internecie i w formatach 
przeznaczonych do odczytu 
komputerowego, oraz portale połączone z 
zdecentralizowanymi wykazami 
aktywów.”.

Państwa członkowskie wprowadzają
rozwiązania praktyczne ułatwiające 
poszukiwanie dokumentów dostępnych do 
ponownego wykorzystywania w całej Unii, 
takich jak wykazy aktywów głównych 
dokumentów wraz z odpowiednimi 
metadanymi, dostępne najlepiej w 
technologicznie neutralnych formatach
przeznaczonych do odczytu 
komputerowego, oraz portale połączone z 
wykazami aktywów.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wielojęzyczne poszukiwanie dokumentów jest 
rozsądne i obecnie jest już oferowane na zasadzie dobrowolności. Biorąc pod uwagę sytuację 
finansową sektora publicznego, wprowadzenie powszechnego obowiązku umożliwiania 
poszukiwania dokumentów również w innych językach europejskich wiązałoby się z 
nieproporcjonalnie wysokimi kosztami.

Poprawka 104
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają
rozwiązania praktyczne ułatwiające
wielojęzyczne poszukiwanie dokumentów 
dostępnych do ponownego 
wykorzystywania, takich jak wykazy 
aktywów głównych dokumentów wraz 

Państwa członkowskie ułatwiają
rozwiązania praktyczne umożliwiające
wielojęzyczne poszukiwanie dokumentów 
dostępnych do ponownego 
wykorzystywania, takich jak wykazy 
aktywów głównych dokumentów wraz 
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z odpowiednimi metadanymi, dostępne 
najlepiej w internecie i w formatach 
przeznaczonych do odczytu 
komputerowego, oraz portale połączone z 
zdecentralizowanymi wykazami 
aktywów.”.

z odpowiednimi metadanymi, dostępne 
najlepiej w technologicznie neutralny 
sposób, w formatach przeznaczonych do 
odczytu komputerowego, oraz portale 
połączone z zdecentralizowanymi 
wykazami aktywów.”.

Or. en

Poprawka 105
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają
rozwiązania praktyczne ułatwiające 
wielojęzyczne poszukiwanie dokumentów 
dostępnych do ponownego 
wykorzystywania, takich jak wykazy 
aktywów głównych dokumentów wraz 
z odpowiednimi metadanymi, dostępne 
najlepiej w internecie i w formatach 
przeznaczonych do odczytu 
komputerowego, oraz portale połączone z 
zdecentralizowanymi wykazami 
aktywów.”.

Państwa członkowskie wprowadzają
rozwiązania praktyczne ułatwiające 
poszukiwanie dokumentów dostępnych do 
ponownego wykorzystywania, takich jak 
wykazy aktywów głównych dokumentów 
wraz z odpowiednimi metadanymi, 
dostępne najlepiej w internecie i w 
formatach przeznaczonych do odczytu 
komputerowego i technologicznie 
neutralnych, oraz portale połączone z 
zdecentralizowanymi wykazami aktywów.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja Komisji wprowadzenia „wielojęzycznych poszukiwań” budzi pewne obawy co do 
konsekwencji związanych z zasobami i praktycznej realizacji.

Poprawka 106
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
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Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 9a
W celu przyczynienia się do spójnego 
stosowania niniejszego artykułu Komisja 
może przyjąć wytyczne zawierające wykaz 
zalecanych zbiorów danych do 
ponownego wykorzystywania.”

Or. en

Poprawka 107
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W drodze odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku gdy do świadczenia usługi w 
ogólnym interesie gospodarczym 
konieczne jest wyłączne prawo, ważność 
powodu uzasadniającego zgodę na 
przyznanie wyłącznego prawa będzie 
musiała być weryfikowana co roku, za 
wyjątkiem przypadków, w których 
amortyzacja inwestycji przekracza rok, w 
których ważność powodu będzie musiała 
zostać poddana weryfikacji co najmniej co 
trzy lata. Umowy o wyłączności zawarte po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy są 
przejrzyste i podawane do publicznej 
wiadomości.”

Or. en
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Poprawka 108
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W drodze odstępstwa od ust. 1, jeśli 
prawo wyłączne jest konieczne do 
dostarczania usług w interesie 
publicznym, ważność umów o wyłączności 
podlega regularnym przeglądom, i, w 
każdym przypadku, przeglądu dokonuje 
się co cztery lata. Umowy o wyłączności 
zawarte po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy podlegają zasadzie 
przejrzystości i są publikowane przez dane 
organy sektora publicznego.”

Or. de

Poprawka 109
Franck Proust

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. W art. 11 (Zakaz umów o wyłączności) 
na końcu ust. 2 dodaje się zdanie 
w brzmieniu:
„Jednak w przypadku, gdy prawo 
wyłączności dotyczy digitalizacji danych i 
informacji kulturalnych, jego zmiana 
będzie dokonywana nie rzadziej niż co 
dziesięć lat.”
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Or. fr

Uzasadnienie

Pierwsze doświadczenia wskazują na to, że proces digitalizacji jest długi i kosztowny. Są to 
pojedyncze przypadki. Dlatego też niezbędne jest przedłużenie czasu trwania umowy o 
wyłączność, aby wpłynąć korzystnie na konkurencyjność, tak by usługi świadczone w interesie 
publicznym były wysokiej jakości.

Poprawka 110
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 b (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9b. w art. 11 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2a. W drodze odstępstwa od ust. 1, jeżeli 
przyznane zostało prawo wyłączne w 
ramach komercyjnego wykorzystywania 
koniecznego do digitalizacji zasobów 
kulturowych, komercyjne 
wykorzystywanie nie może trwać dłużej niż 
7 lat. W tym czasie prawo wyłączne nie 
musi podlegać przeglądowi. Umowy o 
wyłączności zawarte po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy są przejrzyste i 
podawane do publicznej wiadomości. 
Jeżeli istnieje wyłączne prawo do 
preferencyjnego komercyjnego
wykorzystywania koniecznego do 
digitalizacji zasobów kulturowych, organ 
sektora publicznego otrzymuje kopię 
poddanych digitalizacji zasobów 
kulturowych w ramach umowy, a 
jakiekolwiek postanowienia tej umowy są 
nieważne, jeżeli zakłada ona ograniczenie 
ponownego wykorzystywania – po 
zakończeniu umowy – cyfrowej kopii 
zasobów kulturowych wchodzących w 
zakres domeny publicznej przed 
zawarciem umowy.”

Or. en
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Poprawka 111
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 b (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9b. W art. 11 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2a. W drodze odstępstwa od ust. 1, jeśli 
przyznane zostało prawo wyłączne w 
ramach komercyjnego wykorzystywania 
koniecznego do digitalizacji zasobów 
kulturowych, komercyjne 
wykorzystywanie nie może trwać dłużej niż 
7 lat. W tym czasie prawo wyłączne nie 
musi podlegać przeglądowi. Organy 
publiczne otrzymują w ramach umowy o 
wyłączności kopię zdigitalizowanych dóbr 
kultury i wraz z wygaśnięciem tejże 
umowy mogą udostępnić kopię opinii 
publicznej do ponownego wykorzystania. 
Umowy o wyłączności zawarte po wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy muszą być 
przejrzyste i zostać podane do publicznej 
wiadomości.”

Or. de

Poprawka 112
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 b (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9b. W art. 11 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„2a. W drodze odstępstwa od ust. 1, jeżeli 
przyznane zostało prawo wyłączne w 
ramach komercyjnego wykorzystywania 
koniecznego do digitalizacji zasobów 
kulturowych, umowa o wyłączności nie 
trwa z zasady dłużej niż 5 lat. Umowy o 
wyłączności zawarte po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy są przejrzyste i 
podawane do publicznej wiadomości. 
Jeżeli istnieje wyłączne prawo do 
preferencyjnego komercyjnego 
wykorzystywania koniecznego do 
digitalizacji zasobów kulturowych, organ 
sektora publicznego otrzymuje kopię 
poddanych digitalizacji zasobów 
kulturowych w ramach umowy, a 
jakiekolwiek postanowienia tej umowy są 
nieważne, jeżeli zakłada ona ograniczenie 
ponownego wykorzystywania – po 
zakończeniu umowy – cyfrowej kopii 
zasobów kulturowych wchodzących w 
zakres domeny publicznej przed 
zawarciem umowy.”.

Or. en

Poprawka 113
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 b (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9b. W art. 11 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„2a. Jeżeli wyłączne prawo odnosi się do 
preferencyjnego komercyjnego 
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wykorzystywania koniecznego do 
digitalizacji zasobów kulturowych, okres 
obowiązywania takiego preferencyjnego 
wykorzystywania nie przekracza 10 lat i 
nie będzie poddawany przeglądowi. Takie 
umowy o wyłączności zawarte po wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy są przejrzyste 
i podawane do publicznej wiadomości. 
Jeżeli istnieje wyłączne prawo do 
preferencyjnego komercyjnego 
wykorzystywania koniecznego do 
digitalizacji zasobów kulturowych, organ 
sektora publicznego otrzymuje kopię 
poddanych digitalizacji zasobów 
kulturowych w ramach umowy. Każda 
kopia cyfrowa jest nieodpłatnie 
udostępniana do użytku publicznego po 
zakończeniu umowy w sprawie 
wyłącznego prawa.

Or. en

Poprawka 114
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W art. 11 (Zakaz umów o wyłączności)
na końcu ust. 3 dodaje się zdanie 
w brzmieniu:

10. Artykuł 11 (Zakaz umów o 
wyłączności) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Umowy tego rodzaju dotyczące instytucji 
kulturalnych i bibliotek uniwersyteckich
wygasają jednak wraz z zakończeniem 
kontraktu, a w każdym przypadku nie 
później niż 31 grudnia 20XX r. [6 lat po 
wejściu dyrektywy w życie].”.

„3. Istniejące umowy o wyłączności 
niekwalifikujące się do wyjątku 
określonego w ust. 2 wygasają wraz z 
zakończeniem kontraktu, a w każdym 
przypadku najpóźniej w dniu 31 grudnia
2008 r. W odniesieniu do obowiązujących 
umów z bibliotekami (w tym bibliotekami 
uniwersyteckimi), muzeami i archiwami, 
jedynie umowy zawarte po dniu 1 stycznia 
2012 r. podlegają ograniczeniom trwania 
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zgodnie z niniejszą dyrektywą.”

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W art. 11 (Zakaz umów o wyłączności) 
na końcu ust. 3 dodaje się zdanie 
w brzmieniu:

10. W art. 11 (Zakaz umów o wyłączności) 
ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„Umowy tego rodzaju dotyczące instytucji 
kulturalnych i bibliotek uniwersyteckich 
wygasają jednak wraz z zakończeniem 
kontraktu, a w każdym przypadku nie 
później niż 31 grudnia 20XX r. [6 lat po 
wejściu dyrektywy w życie].”.

„3. Istniejące umowy o wyłączności 
niekwalifikujące się do wyjątku 
określonego w ust. 2 wygasają wraz z 
zakończeniem kontraktu, a w każdym 
przypadku najpóźniej w dniu 31 grudnia 
2008 r. Umowy tego rodzaju, które 
dotyczą bibliotek (w tym bibliotek 
uniwersyteckich), muzeów i archiwów 
oraz które nie kwalifikują się do wyjątku 
określonego w ust. 2 lub w ust. 2a, 
wygasają jednak wraz z zakończeniem 
kontraktu, a w każdym przypadku nie 
później niż 31 grudnia 20XX r. [10 lat po 
wejściu dyrektywy w życie].”

Or. de

Poprawka 116
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10 – wprowadzenie
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W art. 11 (Zakaz umów o wyłączności)
na końcu ust. 3 dodaje się zdanie 
w brzmieniu:

10. W art. 11 (Zakaz umów o wyłączności)
dodaje się następujący ust. 2a, a ust. 3
otrzymuje brzmienie:

Or. en

Poprawka 117
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W art. 11 (Zakaz umów o wyłączności) 
na końcu ust. 3 dodaje się zdanie 
w brzmieniu:

skreślony

„Umowy tego rodzaju dotyczące instytucji 
kulturalnych i bibliotek uniwersyteckich 
wygasają jednak wraz z zakończeniem 
kontraktu, a w każdym przypadku nie 
później niż 31 grudnia 20XX r. [6 lat po 
wejściu dyrektywy w życie].”.

Or. en

Poprawka 118
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W art. 11 (Zakaz umów o wyłączności) 
na końcu ust. 3 dodaje się zdanie 

skreślony
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w brzmieniu:
„Umowy tego rodzaju dotyczące instytucji 
kulturalnych i bibliotek uniwersyteckich 
wygasają jednak wraz z zakończeniem 
kontraktu, a w każdym przypadku nie 
później niż 31 grudnia 20XX r. [6 lat po 
wejściu dyrektywy w życie].”.

Or. en

Poprawka 119
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Umowy tego rodzaju dotyczące instytucji 
kulturalnych i bibliotek uniwersyteckich 
wygasają jednak wraz z zakończeniem 
kontraktu, a w każdym przypadku nie 
później niż 31 grudnia 20XX r. [6 lat po 
wejściu dyrektywy w życie].”.

Obowiązujące umowy z bibliotekami (w 
tym bibliotekami uniwersyteckimi), 
muzeami i archiwami, podlegają 
ograniczeniom trwania zgodnie z 
niniejszą dyrektywą jedynie, jeżeli zostały 
zawarte po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować o jakie „instytucje kulturalne” chodzi w niniejszym artykule. Należy 
również dopilnować, by nie ucierpiały istniejące partnerstwa publiczno-prywatne.

Poprawka 120
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Umowy tego rodzaju dotyczące instytucji 
kulturalnych i bibliotek uniwersyteckich 
wygasają jednak wraz z zakończeniem 
kontraktu, a w każdym przypadku nie 
później niż 31 grudnia 20XX r. [6 lat po 
wejściu dyrektywy w życie].”.

„Umowy tego rodzaju dotyczące instytucji 
kulturalnych i bibliotek uniwersyteckich 
wygasają jednak wraz z zakończeniem 
kontraktu.”

Or. en

Poprawka 121
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Umowy tego rodzaju dotyczące instytucji 
kulturalnych i bibliotek uniwersyteckich 
wygasają jednak wraz z zakończeniem 
kontraktu, a w każdym przypadku nie 
później niż 31 grudnia 20XX r. [6 lat po 
wejściu dyrektywy w życie].”.

W odniesieniu do obowiązujących umów z 
bibliotekami (w tym bibliotekami 
uniwersyteckimi), muzeami i archiwami, 
jedynie umowy zawarte po dniu 1 stycznia 
2012 r. podlegają ograniczeniom trwania 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 122
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10 a (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. w art. 11 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
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„3a) W drodze odstępstwa od ust. 1, jeżeli 
wyłączne prawo odnosi się do 
preferencyjnego komercyjnego 
wykorzystywania koniecznego do 
digitalizacji zasobów kulturowych, okres 
obowiązywania takiego preferencyjnego 
wykorzystywania nie przekracza zazwyczaj 
7 lat i nie wymaga przeglądu. Umowy o 
wyłączności zawarte po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy są przejrzyste i 
podawane do publicznej wiadomości. 
Jeżeli istnieje wyłączne prawo do 
preferencyjnego komercyjnego 
wykorzystywania koniecznego do 
digitalizacji zasobów kulturowych, organ 
sektora publicznego otrzymuje kopię 
poddanych digitalizacji zasobów 
kulturowych w ramach umowy, a 
jakiekolwiek postanowienia tej umowy są 
nieważne, jeżeli zakłada ona ograniczenie 
ponownego wykorzystywania – po 
zakończeniu umowy – cyfrowej kopii 
zasobów kulturowych wchodzących w 
zakres domeny publicznej przed 
zawarciem umowy.”

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12 – wprowadzenie
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. W art. 13 (Przegląd) datę 1 lipca 2008 
r. zastępuje się datą [3 lata po dacie 
transpozycji] i dodaje się następujący 
ustęp:

12. W art. 13 (Przegląd) datę 1 lipca 2008 
r. zastępuje się datą [5 lat po wejściu w 
życie] i dodaje się następujący ustęp:

Or. de
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Poprawka 124
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. W art. 13 (Przegląd) datę 1 lipca 2008 
r. zastępuje się datą [3 lata po dacie 
transpozycji] i dodaje się następujący 
ustęp:

12. W art. 13 (Przegląd) datę 1 lipca 2008 
r. zastępuje się datą [3 lata po dacie
transpozycji].

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

Or. da

Poprawka 125
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji roczne sprawozdanie na temat 
skali ponownego wykorzystywania 
informacji sektora publicznego, warunków 
ich udostępniania oraz prac niezależnego 
organu, o którym mowa w art. 4 ust. 4. 
Komisja publikuje co roku odpowiednią 
tabelę wyników obejmującą wskaźniki 
wydajności dotyczące ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego.
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Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Korzyści płynące z obowiązku przedstawiania rocznych sprawozdań nie są widoczne, 
ponieważ nie można oczekiwać zmiany stanu faktycznego objętego obowiązkiem 
sprawozdawczym w ciągu roku; poza tym taki obowiązek wiązałby się z nieproporcjonalnie 
wysokimi dodatkowymi kosztami dla organów sektora publicznego.

Poprawka 127
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 128
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w ciągu 18
miesięcy. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w ciągu 12
miesięcy. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

Or. ro


