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Predlog spremembe 12
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Podatki in informacije, ki jih 
ustvarijo vlade držav članic, javni sektor 
ter institucije in organi EU, so obsežna, 
raznolika in obsežna zbirka virov, ki lahko 
koristi gospodarstvu znanja. 

Or. en

Predlog spremembe 13
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Politike odprtih podatkov, ki 
spodbujajo široko razpoložljivost in 
ponovno uporabo informacij javnega 
sektorja za zasebne ali komercialne 
namene z minimalnimi pravnimi, 
tehničnimi ali finančnimi ovirami ali brez 
njih, lahko pomembno prispevajo k 
spodbujanju oblikovanja novih storitev, ki 
temeljijo na novih načinih združevanja in 
uporabe takih informacij. Vendar so za to 
potrebni enaki konkurenčni pogoji na ravni 
Unije v zvezi s tem, ali je ponovna uporaba 
dokumentov dovoljena ali ne, česar ni 
mogoče doseči, če ponovno uporabo 
urejajo različna pravila in prakse zadevnih 
držav članic ali javnih organov.

(2) Politike odprtih podatkov, ki 
spodbujajo široko razpoložljivost in 
ponovno uporabo informacij javnega 
sektorja za zasebne ali komercialne 
namene z minimalnimi pravnimi, 
tehničnimi ali finančnimi ovirami ali brez 
njih, lahko pomembno prispevajo k 
spodbujanju oblikovanja novih storitev, ki 
temeljijo na novih načinih združevanja in 
uporabe takih informacij, gospodarske 
rasti in družbene angažiranosti. Vendar so 
za to potrebni enaki konkurenčni pogoji na 
ravni Unije v zvezi s tem, ali je ponovna 
uporaba dokumentov dovoljena ali ne, 
česar ni mogoče doseči, če ponovno 
uporabo urejajo različna pravila in prakse 
zadevnih držav članic ali javnih organov.

Or. en
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Predlog spremembe 14
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Omogočanje ponovne uporabe 
dokumentov, ki jih hrani organ javnega 
sektorja, pomeni dodano vrednost za 
ponovne uporabnike, končne uporabnike in 
družbo na splošno ter v številnih primerih
tudi za javni organ, saj povratne 
informacije ponovnih uporabnikov in 
končnih uporabnikov imetniku omogočajo 
izboljšanje kakovosti zbranih informacij.

(3) Omogočanje ponovne uporabe
podatkov in dokumentov, ki jih hrani organ 
javnega sektorja, pomeni dodano vrednost 
za ponovne uporabnike, končne uporabnike 
in družbo na splošno ter tudi za javni 
organ, saj spodbuja preglednost, povratne 
informacije ponovnih uporabnikov in 
končnih uporabnikov pa imetniku 
omogočajo izboljšanje kakovosti zbranih 
informacij.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Direktiva 2003/98/ES ne vključuje
obveznosti odobritve ponovne uporabe
dokumentov. Odločitev, da se ponovna 
uporaba odobri ali ne, je prepuščena 
državam članicam ali zadevnemu organu 
javnega sektorja. Direktiva hkrati temelji 
na nacionalnih pravilih o dostopu do 
dokumentov. Nekatere države članice so 
pravico do ponovne uporabe izrecno 
povezale z navedeno pravico do dostopa,
tako da se lahko ponovno uporabijo vsi 
splošno dostopni dokumenti. V drugih 
državah članicah je povezava med tema 
sklopoma pravil manj jasna in povzroča 
pravno negotovost.

(6) Direktiva 2003/98/ES ne upravičuje
obveznosti držav članic, da omogočijo 
dostop do dokumentov javnega sektorja in 
njihovo ponovno uporabo. Odločitev, da 
se ponovna uporaba odobri ali ne, je 
prepuščena državam članicam ali 
zadevnemu organu javnega sektorja.
Direktiva zgolj usklajuje pogoje, pod 
katerimi so dokumenti na voljo za 
ponovno uporabo. Direktiva hkrati temelji 
na nacionalnih pravilih o dostopu do 
dokumentov. Nekatere države članice so 
pravico do ponovne uporabe izrecno 
povezale z navedeno pravico do dostopa,
medtem ko so druge države članice z 
zakonom ločile pravico do ponovne 
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uporabe od nacionalnih predpisov o 
dostopu do informacij oziroma predpisov 
o prostem dostopu do informacij.

Or. de

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Ureditve o dostopu do dokumentov 
javnega sektorja v državah članicah 
temeljijo na preglednosti in prostem 
dostopu do informacij. V nekaterih 
primerih pa je ta pravica omejena, na 
primer na tiste, ki jim ti dokumenti 
predstavljajo posebno korist, ali v 
primerih, ko dokumenti vsebujejo 
občutljive informacije, na primer v zvezi z 
nacionalno ali javno varnostjo.

Or. de

Predlog spremembe 17
Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin)

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Obveznost zagotavljanja ponovne 
uporabe vseh splošno razpoložljivih 
dokumentov naj bi spremljalo 
zagotavljanje varovanja zasebnosti in 
osebnih podatkov na ravni Unije v skladu 
z zakonodajo Unije o varstvu podatkov, 
vključno s ponovno čezmejno uporabo 
podatkov, tako da se po potrebi zagotovi 
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anonimizacija osebnih podatkov.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Direktiva 2003/98/ES ne upravičuje 
obveznosti, da države članice obstoječe 
analogno gradivo digitalizirajo ali da 
mora biti to strojno berljivo na tehnološko 
nevtralen način. Organi javnega sektorja 
se lahko sami odločijo, kdaj in pod 
katerimi pogoji bodo katere podatke 
digitalizirali.

Or. de

Predlog spremembe 19
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6c) Direktiva 2003/98/ES velja za 
dokumente, ki jih morajo zadevni organi 
javnega sektorja zagotoviti v okviru svoje 
javne naloge, kot je določeno z 
zakonodajo ali drugimi obvezujočimi 
predpisi v zadevni državi članici. To javno 
nalogo bi moralo biti mogoče za zadevne 
organe opredeliti na splošno ali za vsak 
primer posebej.

Or. de
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Predlog spremembe 20
Sajjad Karim

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zato bi morala Direktiva 2003/98/ES 
določati jasno obveznost držav članic, da 
dajo vse splošno dostopne dokumente na 
voljo za ponovno uporabo. Ker to pomeni 
omejitev pravic intelektualne lastnine, ki 
jih imajo avtorji dokumentov, bi moral biti 
obseg take povezave med pravico do 
dostopa in pravico do uporabe omejen na 
tisto, kar je izključno potrebno za dosego 
ciljev uvedbe te pravice. S tem v zvezi bi,
ob upoštevanju zakonodaje Unije in 
mednarodnih obveznosti držav članic ter 
Unije, zlasti v skladu z Bernsko konvencijo 
za varstvo književnih in umetniških del ter 
Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine (sporazum TRIPS), 
morali biti dokumenti, na katerih imajo 
tretje strani pravice intelektualne lastnine, 
biti izključeni iz področja uporabe 
Direktive 2003/98/ES. Če je bila prvotni 
lastnik dokumenta, ki ga hranijo knjižnice
(vključno z univerzitetnimi knjižnicami), 
muzeji ali arhivi in ki je še vedno zaščiten s 
pravicami intelektualne lastnine, tretja 
stran, bi se moral navedeni dokument za 
namene te direktive šteti za dokument, na 
katerem imajo tretje strani pravice 
intelektualne lastnine.

(7) Ob upoštevanju zakonodaje Unije in 
mednarodnih obveznosti držav članic ter 
Unije, zlasti v skladu z Bernsko konvencijo 
za varstvo književnih in umetniških del ter 
Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine (sporazum TRIPS),
bi morali biti dokumenti, na katerih imajo 
tretje strani pravice intelektualne lastnine, 
biti izključeni iz področja uporabe 
Direktive 2003/98/ES. Če je bila prvotni 
lastnik dokumenta, ki ga hranijo knjižnice
(vključno z univerzitetnimi knjižnicami), 
muzeji ali arhivi in ki je še vedno zaščiten s 
pravicami intelektualne lastnine, tretja 
stran, bi se moral navedeni dokument za 
namene te direktive šteti za dokument, na 
katerem imajo tretje strani pravice 
intelektualne lastnine.

Or. en

Predlog spremembe 21
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zato bi morala Direktiva 2003/98/ES
določati jasno obveznost držav članic, da 
dajo vse splošno dostopne dokumente na 
voljo za ponovno uporabo. Ker to pomeni 
omejitev pravic intelektualne lastnine, ki 
jih imajo avtorji dokumentov, bi moral biti 
obseg take povezave med pravico do 
dostopa in pravico do uporabe omejen na 
tisto, kar je izključno potrebno za dosego 
ciljev uvedbe te pravice. S tem v zvezi bi, 
ob upoštevanju zakonodaje Unije in 
mednarodnih obveznosti držav članic ter 
Unije, zlasti v skladu z Bernsko konvencijo 
za varstvo književnih in umetniških del ter 
Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine (sporazum TRIPS), 
morali biti dokumenti, na katerih imajo 
tretje strani pravice intelektualne lastnine, 
biti izključeni iz področja uporabe 
Direktive 2003/98/ES. Če je bila prvotni 
lastnik dokumenta, ki ga hranijo knjižnice
(vključno z univerzitetnimi knjižnicami), 
muzeji ali arhivi in ki je še vedno zaščiten s 
pravicami intelektualne lastnine, tretja 
stran, bi se moral navedeni dokument za 
namene te direktive šteti za dokument, na 
katerem imajo tretje strani pravice 
intelektualne lastnine.

(7) Direktiva 2003/98/ES posega v pravice
intelektualne lastnine, ki jih imajo avtorji 
dokumentov. Zato bi moral biti obseg take 
povezave med pravico do dostopa in 
pravico do uporabe omejen na tisto, kar je 
izključno potrebno za dosego ciljev uvedbe 
te pravice. S tem v zvezi bi, ob upoštevanju 
zakonodaje Unije in mednarodnih 
obveznosti držav članic ter Unije, zlasti v 
skladu z Bernsko konvencijo za varstvo 
književnih in umetniških del ter 
Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine (sporazum TRIPS), 
morali biti dokumenti, na katerih imajo 
tretje strani pravice intelektualne lastnine, 
biti izključeni iz področja uporabe 
Direktive 2003/98/ES. Če je bila prvotni 
lastnik dokumenta, ki ga hranijo knjižnice
(vključno z univerzitetnimi knjižnicami), 
muzeji ali arhivi in ki je še vedno zaščiten s 
pravicami intelektualne lastnine, tretja 
stran, bi se moral navedeni dokument za 
namene te direktive šteti za dokument, na 
katerem imajo tretje strani pravice 
intelektualne lastnine.

Or. de

Predlog spremembe 22
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zato bi morala Direktiva 2003/98/ES 
določati jasno obveznost držav članic, da 

(7) Zato bi morala Direktiva 2003/98/ES 
določati jasno obveznost držav članic, pa 
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dajo vse splošno dostopne dokumente na 
voljo za ponovno uporabo. Ker to pomeni 
omejitev pravic intelektualne lastnine, ki 
jih imajo avtorji dokumentov, bi moral biti 
obseg take povezave med pravico do 
dostopa in pravico do uporabe omejen na 
tisto, kar je izključno potrebno za dosego 
ciljev uvedbe te pravice. S tem v zvezi bi, 
ob upoštevanju zakonodaje Unije in 
mednarodnih obveznosti držav članic ter 
Unije, zlasti v skladu z Bernsko konvencijo 
za varstvo književnih in umetniških del ter 
Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine (sporazum TRIPS), 
morali biti dokumenti, na katerih imajo 
tretje strani pravice intelektualne lastnine, 
biti izključeni iz področja uporabe 
Direktive 2003/98/ES. Če je bila prvotni 
lastnik dokumenta, ki ga hranijo knjižnice 
(vključno z univerzitetnimi knjižnicami), 
muzeji ali arhivi in ki je še vedno zaščiten s 
pravicami intelektualne lastnine, tretja 
stran, bi se moral navedeni dokument za 
namene te direktive šteti za dokument, na 
katerem imajo tretje strani pravice 
intelektualne lastnine.

tudi institucij in organov Evropske unije, 
da dajo vse splošno dostopne dokumente 
na voljo za ponovno uporabo in naj v 
prihodnje vse take dokumente ustvarijo z 
namenom, da bodo ponovno uporabni. 
Ker to pomeni omejitev pravic 
intelektualne lastnine, ki jih imajo avtorji 
dokumentov, bi moral biti obseg take 
povezave med pravico do dostopa in 
pravico do uporabe omejen na tisto, kar je 
izključno potrebno za dosego ciljev uvedbe 
te pravice. S tem v zvezi bi, ob upoštevanju 
zakonodaje Unije in mednarodnih 
obveznosti držav članic ter Unije, zlasti v 
skladu z Bernsko konvencijo za varstvo 
književnih in umetniških del ter 
Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine (sporazum TRIPS), 
morali biti dokumenti, na katerih imajo 
tretje strani pravice intelektualne lastnine, 
biti izključeni iz področja uporabe 
Direktive 2003/98/ES. Če je bila prvotni 
lastnik dokumenta, ki ga hranijo knjižnice 
(vključno z univerzitetnimi knjižnicami), 
muzeji ali arhivi in ki je še vedno zaščiten s 
pravicami intelektualne lastnine, tretja 
stran, bi se moral navedeni dokument za 
namene te direktive šteti za dokument, na 
katerem imajo tretje strani pravice 
intelektualne lastnine.

Or. en

Predlog spremembe 23
Bendt Bendtsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zato bi morala Direktiva 2003/98/ES 
določati jasno obveznost držav članic, da 
dajo vse splošno dostopne dokumente na 
voljo za ponovno uporabo. Ker to pomeni 
omejitev pravic intelektualne lastnine, ki 

(7) Zato bi morala Direktiva 2003/98/ES 
določati, da države članice dajo vse 
splošno dostopne dokumente na voljo za 
ponovno uporabo. Ker to pomeni omejitev 
pravic intelektualne lastnine, ki jih imajo 
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jih imajo avtorji dokumentov, bi moral biti 
obseg take povezave med pravico do 
dostopa in pravico do uporabe omejen na 
tisto, kar je izključno potrebno za dosego 
ciljev uvedbe te pravice. S tem v zvezi bi, 
ob upoštevanju zakonodaje Unije in 
mednarodnih obveznosti držav članic ter 
Unije, zlasti v skladu z Bernsko konvencijo 
za varstvo književnih in umetniških del ter 
Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine (sporazum TRIPS), 
morali biti dokumenti, na katerih imajo 
tretje strani pravice intelektualne lastnine, 
biti izključeni iz področja uporabe 
Direktive 2003/98/ES. Če je bila prvotni 
lastnik dokumenta, ki ga hranijo knjižnice
(vključno z univerzitetnimi knjižnicami), 
muzeji ali arhivi in ki je še vedno zaščiten s 
pravicami intelektualne lastnine, tretja 
stran, bi se moral navedeni dokument za 
namene te direktive šteti za dokument, na 
katerem imajo tretje strani pravice 
intelektualne lastnine.

avtorji dokumentov, bi moral biti obseg 
take povezave med pravico do dostopa in 
pravico do uporabe omejen na tisto, kar je 
izključno potrebno za dosego ciljev uvedbe 
te pravice. S tem v zvezi bi, ob upoštevanju 
zakonodaje Unije in mednarodnih 
obveznosti držav članic ter Unije, zlasti v 
skladu z Bernsko konvencijo za varstvo 
književnih in umetniških del ter 
Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine (sporazum TRIPS), 
morali biti dokumenti, na katerih imajo 
tretje strani pravice intelektualne lastnine, 
biti izključeni iz področja uporabe 
Direktive 2003/98/ES. Če je bila prvotni 
lastnik dokumenta, ki ga hranijo knjižnice
(vključno z univerzitetnimi knjižnicami), 
muzeji ali arhivi in ki je še vedno zaščiten s 
pravicami intelektualne lastnine, tretja 
stran, bi se moral navedeni dokument za 
namene te direktive šteti za dokument, na 
katerem imajo tretje strani pravice 
intelektualne lastnine.

Or. da

Predlog spremembe 24
Sajjad Karim

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Za opredelitev dokumentov, katerih 
dobava je dejavnost zunaj področja javne 
naloge zadevnih organov javnega 
sektorja, kakor je opredeljeno z 
zakonodajo ali drugimi obvezujočimi 
predpisi v zadevni državi članici, bi se 
lahko javna naloga opredelila splošno ali 
za vsak posamični organ javnega sektorja 
posebej.

Or. en



AM\913765SL.doc 11/68 PE496.525v01-00

SL

Predlog spremembe 25
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Štelo se bo, da so javni dokumenti, ki 
se hranijo v knjižnicah (vključno z 
univerzitetnimi knjižnicami), muzejih in 
arhivih, ponovno uporabni.

Or. en

Predlog spremembe 26
Sajjad Karim

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Ta direktiva bi se morala izvrševati in 
uporabljati ob popolnem spoštovanju 
načel o varstvu osebnih podatkov v skladu 
z Direktivo 95/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta za dne 24. oktobra 
1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov. Zlasti dovoljevanje 
ponovne uporabe dokumentov, dostop do 
katerih ni omejen z režimi dostopa v 
državah članicah, bi moralo spoštovati 
omejitve iz nacionalnega prava v skladu z 
Direktivo 95/46/ES o obdelavi osebnih 
podatkov, ki so tam prisotni.

Or. en

Predlog spremembe 27
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Področje uporabe Direktive se razširja 
na knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeje in arhive. Direktiva 
se ne uporablja za druge kulturne ustanove, 
kot so opere, baleti in gledališča, vključno 
z arhivi, ki so del slednjih ustanov.

(10) Področje uporabe Direktive se razširja 
na knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeje, javne organe, ki 
upravljajo arheološka najdišča in 
kulturne znamenitosti in arhive. Direktiva 
se ne uporablja za druge kulturne ustanove, 
kot so opere, baleti in gledališča, vključno 
z arhivi, ki so del slednjih ustanov.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Številne knjižnice (vključno z 
univerzitetnimi knjižnicami), muzeji, 
arhivi in zasebni partnerji sodelujejo pri 
obdelavi, digitalizaciji in predstavitvi 
kulturnih zbirk, pri čemer organi javnega 
sektorja podeljujejo partnerjem izključne 
pravice dostopa in komercialne uporabe.
V praksi se je pokazalo, da ta javno-
zasebna partnerstva omogočajo smiselno 
uporabo kulturnih zbirk, hkrati pa 
pospešujejo dostopnost kulturne dediščine 
za državljane. Zato z Direktivo 
2003/98/ES ne bi smeli izključiti 
izključnih ureditev. Poleg tega bi morale 
imeti kulturne ustanove možnost, da ob 
upoštevanju načela preglednosti in 
nediskriminacije same izbirajo partnerje, 
s katerimi želijo sodelovati.

Or. de
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Predlog spremembe 29
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Institucije in organi Evropske unije 
bi morali biti zgled pri ponovni uporabi 
informacij javnega sektorja, s čimer bi 
spremenili upravljanje informacij v vsem 
javnem sektorju, spodbujali najboljše 
prakse in razvili inovativne tehnološke 
rešiteve.

Or. en

Predlog spremembe 30
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) Uporaba Direktive se razširi na 
regionalne vlade in lokalne oblasti, ki 
predstavljajo posebej dragocen vir 
podatkov javnega sektorja. 

Or. en

Predlog spremembe 31
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Organi javnega sektorja bi morali za (11) Organi javnega sektorja bi morali za 



PE496.525v01-00 14/68 AM\913765SL.doc

SL

olajšanje ponovne uporabe dokumente dati
na voljo v strojno berljivih formatih skupaj 
z njihovimi metapodatki, kjer je to 
izvedljivo in ustrezno, v obliki, ki 
zagotavlja interoperabilnost, npr. z njihovo 
obdelavo na način, ki je v skladu z načeli, 
ki urejajo zahteve za združljivost in 
uporabnost prostorskih informacij v skladu 
z Direktivo 2007/2/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 
o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske 
informacije v Evropski skupnosti 
(INSPIRE).

olajšanje ponovne uporabe dokumente dati 
na voljo v strojno berljivih formatih skupaj 
z njihovimi metapodatki, kjer je to 
izvedljivo in ustrezno, po možnosti z 
uporabi odprtih standardov, v obliki, ki 
zagotavlja interoperabilnost, npr. z njihovo 
obdelavo na način, ki je v skladu z načeli, 
ki urejajo zahteve za združljivost in 
uporabnost prostorskih informacij v skladu 
z Direktivo 2007/2/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 
o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske 
informacije v Evropski skupnosti 
(INSPIRE).

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Organi javnega sektorja bi morali za 
olajšanje ponovne uporabe dokumente dati 
na voljo v strojno berljivih formatih skupaj 
z njihovimi metapodatki, kjer je to 
izvedljivo in ustrezno, v obliki, ki 
zagotavlja interoperabilnost, npr. z njihovo 
obdelavo na način, ki je v skladu z načeli, 
ki urejajo zahteve za združljivost in 
uporabnost prostorskih informacij v skladu 
z Direktivo 2007/2/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 
o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske 
informacije v Evropski skupnosti
(INSPIRE).

(11) Organi javnega sektorja bi morali za 
olajšanje ponovne uporabe dokumente dati 
na voljo v tehnološko nevtralnih, strojno 
berljivih formatih skupaj z njihovimi 
metapodatki, kjer je to izvedljivo in 
ustrezno, v obliki, ki zagotavlja 
interoperabilnost, npr. z njihovo obdelavo 
na način, ki je v skladu z načeli, ki urejajo 
zahteve za združljivost in uporabnost 
prostorskih informacij v skladu z Direktivo 
2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi 
infrastrukture za prostorske informacije v 
Evropski skupnosti (INSPIRE)23.

Or. de
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Predlog spremembe 33
Salvador Sedó i Alabart

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Organi javnega sektorja bi morali za 
olajšanje ponovne uporabe dokumente dati 
na voljo v strojno berljivih formatih skupaj 
z njihovimi metapodatki, kjer je to 
izvedljivo in ustrezno, v obliki, ki 
zagotavlja interoperabilnost, npr. z njihovo 
obdelavo na način, ki je v skladu z načeli, 
ki urejajo zahteve za združljivost in 
uporabnost prostorskih informacij v skladu 
z Direktivo 2007/2/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 
o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske 
informacije v Evropski skupnosti 
(INSPIRE).

(11) Organi javnega sektorja bi morali za 
olajšanje ponovne uporabe dokumente dati 
na voljo v tehnološko nevtralnih strojno 
berljivih formatih skupaj z njihovimi 
metapodatki, kjer je to izvedljivo in 
ustrezno, v obliki, ki zagotavlja 
interoperabilnost, npr. z njihovo obdelavo 
na način, ki je v skladu z načeli, ki urejajo 
zahteve za združljivost in uporabnost 
prostorskih informacij v skladu z Direktivo 
2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi 
infrastrukture za prostorske informacije v 
Evropski skupnosti (INSPIRE).

Or. en

Predlog spremembe 34
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Dokument bi moral biti opredeljen 
kot dokument v strojno berljivem formatu, 
če je v datotečni obliki, ki programskim 
aplikacijam omogoča, da v njem preprosto 
določajo, prepoznavajo in izločajo 
pomembne podatke. Podatki, kodirani v 
datotekah, ki so strukturirane v strojno 
berljivo obliko, so strojno berljivi podatki. 
Strojno berljivi formati lahko so ali niso 
formalni odprti standardi. Dokumenti, 
kodirani v datotečni obliki, ki omejuje 
tako samodejno obdelavo, saj podatkov ni 
možno ali jih ni zlahka možno izločiti iz 



PE496.525v01-00 16/68 AM\913765SL.doc

SL

teh dokumentov, ne bi smeli veljati za 
dokumente v strojno berljivi obliki. 
Države članice bi morale, kjer je to 
primerno, spodbujati uporabo odprtih, 
strojno berljivih oblik.

Or. en

Predlog spremembe 35
Sajjad Karim

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Kadar se ponovna uporaba
dokumentov zaračunava, mora biti 
zaračunavanje načeloma omejeno na mejne 
stroške, ki nastanejo zaradi reprodukcije 
in razširjanja dokumentov, razen če so ta 
nadomestila izjemoma utemeljena v 
skladu z objektivnimi, preglednimi in 
preverljivimi merili. Zlasti je treba 
upoštevati potrebo, da se ne otežuje 
običajnega delovanja organov javnega 
sektorja, ki znaten delež operativnih
stroškov, povezanih z izvajanjem njihovih
javnih nalog, krijejo iz izkoriščanja 
njihovih pravic intelektualne lastnine.
Dejstvo, da so cene stroškovno naravnane 
in da so skladne z ustreznimi omejitvami, 
mora dokazati organ javnega sektorja, ki 
zaračuna ponovno uporabo dokumentov.

(12) Kadar se zaračunava dobava in 
dovoljenje ponovne uporabe dokumentov, 
mora biti zaračunavanje načeloma omejeno 
na mejne stroške. Vendar je zlasti treba 
upoštevati potrebo, da se ne otežuje 
običajnega delovanja organov javnega 
sektorja, ki krijejo znaten delež svojih
stroškov, povezanih z izvajanjem svojih
javnih nalog ali posamičnih dejavnosti, ki 
sodijo med njihove javne naloge, pa tudi z 
običajnim delovanjem knjižnic, muzejev 
in arhivov. Tem organom javnega 
sektorja bi bilo treba omogočiti, da za 
ponovno uporabo zaračunajo višje 
stroške. Skupni dohodek od dobave 
dokumentov in dovoljenj za ponovno 
uporabo dokumentov ne bi smel presegati 
stroškov za zbiranje, pripravo, 
reprodukcijo ali razširjanje, vključno z 
razumno donosnostjo naložbe. Dejstvo, da 
so cene stroškovno naravnane in da so 
skladne z ustreznimi merili, mora dokazati 
organ javnega sektorja, ki zaračuna 
ponovno uporabo dokumentov.

Or. en
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Predlog spremembe 36
Salvador Sedó i Alabart

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Kadar se ponovna uporaba
dokumentov zaračunava, mora biti 
zaračunavanje načeloma omejeno na mejne 
stroške, ki nastanejo zaradi reprodukcije 
in razširjanja dokumentov, razen če so ta 
nadomestila izjemoma utemeljena v 
skladu z objektivnimi, preglednimi in 
preverljivimi merili. Zlasti je treba
upoštevati potrebo, da se ne otežuje 
običajnega delovanja organov javnega 
sektorja, ki znaten delež operativnih
stroškov, povezanih z izvajanjem njihovih
javnih nalog, krijejo iz izkoriščanja 
njihovih pravic intelektualne lastnine.
Dejstvo, da so cene stroškovno naravnane 
in da so skladne z ustreznimi omejitvami, 
mora dokazati organ javnega sektorja, ki 
zaračuna ponovno uporabo dokumentov.

(12) Kadar se zaračunava dobava in 
dovoljenje ponovne uporabe dokumentov, 
mora biti zaračunavanje načeloma omejeno 
na mejne stroške. Vendar je zlasti treba 
upoštevati potrebo, da se ne otežuje 
običajnega delovanja organov javnega 
sektorja, ki morajo kriti znaten delež
svojih stroškov, povezanih z izvajanjem
svojih javnih nalog, pa tudi z običajnim 
delovanjem knjižnic, muzejev in arhivov.
Tem organom javnega sektorja bi bilo 
treba omogočiti, da za ponovno uporabo 
zaračunajo višje stroške. Stroški, ki 
presegajo mejne stroške, bi morali biti 
določeni v skladu z objektivnimi, 
preglednimi in preverljivimi merili, skupni 
dohodek od dobave dokumentov in 
dovoljenj za ponovno uporabo 
dokumentov pa ne sme presegati stroškov 
za zbiranje, pripravo, reprodukcijo ali 
razširjanje, vključno z razumno 
donosnostjo naložbe. Dejstvo, da so cene 
stroškovno naravnane in da so skladne z 
ustreznimi merili, mora dokazati organ 
javnega sektorja, ki zaračuna ponovno 
uporabo dokumentov.

Or. en

Predlog spremembe 37
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Kadar se ponovna uporaba (12) Kadar se ponovna uporaba 
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dokumentov zaračunava, mora biti 
zaračunavanje načeloma omejeno na mejne 
stroške, ki nastanejo zaradi reprodukcije in 
razširjanja dokumentov, razen če so ta 
nadomestila izjemoma utemeljena v skladu 
z objektivnimi, preglednimi in 
preverljivimi merili. Zlasti je treba 
upoštevati potrebo, da se ne otežuje 
običajnega delovanja organov javnega 
sektorja, ki znaten delež operativnih 
stroškov, povezanih z izvajanjem njihovih 
javnih nalog, krijejo iz izkoriščanja 
njihovih pravic intelektualne lastnine.
Dejstvo, da so cene stroškovno naravnane 
in da so skladne z ustreznimi omejitvami, 
mora dokazati organ javnega sektorja, ki 
zaračuna ponovno uporabo dokumentov.

dokumentov zaračunava, mora biti 
zaračunavanje načeloma omejeno na mejne 
stroške, ki nastanejo zaradi reprodukcije, 
zagotavljanja in razširjanja dokumentov, 
razen če so ta nadomestila izjemoma 
utemeljena v skladu z objektivnimi, 
preglednimi in preverljivimi merili. Zlasti 
je treba upoštevati potrebo, da se ne 
otežuje običajnega delovanja organov 
javnega sektorja, ki znaten delež 
operativnih stroškov, povezanih z 
izvajanjem njihovih javnih nalog, krijejo iz 
izkoriščanja njihovih pravic intelektualne 
lastnine.

Or. de

Predlog spremembe 38
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Kadar se ponovna uporaba 
dokumentov zaračunava, mora biti 
zaračunavanje načeloma omejeno na mejne 
stroške, ki nastanejo zaradi reprodukcije in 
razširjanja dokumentov, razen če so ta 
nadomestila izjemoma utemeljena v skladu 
z objektivnimi, preglednimi in 
preverljivimi merili. Zlasti je treba 
upoštevati potrebo, da se ne otežuje 
običajnega delovanja organov javnega 
sektorja, ki znaten delež operativnih 
stroškov, povezanih z izvajanjem njihovih 
javnih nalog, krijejo iz izkoriščanja 
njihovih pravic intelektualne lastnine. 
Dejstvo, da so cene stroškovno naravnane 
in da so skladne z ustreznimi omejitvami, 
mora dokazati organ javnega sektorja, ki 

(12) Kadar se ponovna uporaba 
dokumentov zaračunava, mora biti 
zaračunavanje načeloma omejeno na mejne 
stroške, ki nastanejo zaradi reprodukcije, 
oblikovanja, zagotavljanja 
interoperabilnosti dokumentov, 
zagotavljanja in razširjanja dokumentov, 
razen če so ta nadomestila izjemoma 
utemeljena v skladu z objektivnimi, 
preglednimi in preverljivimi merili. Zlasti 
je treba upoštevati potrebo, da se ne 
otežuje običajnega delovanja organov 
javnega sektorja, ki znaten delež 
operativnih stroškov, povezanih z 
izvajanjem njihovih javnih nalog, krijejo iz 
izkoriščanja njihovih pravic intelektualne 
lastnine. Dejstvo, da so cene stroškovno 
naravnane in da so skladne z ustreznimi 
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zaračuna ponovno uporabo dokumentov. omejitvami, mora dokazati organ javnega 
sektorja, ki zaračuna ponovno uporabo 
dokumentov.

Or. ro

Predlog spremembe 39
Bendt Bendtsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V zvezi s ponovno uporabo 
dokumenta lahko organi javnega sektorja, 
kjer je to izvedljivo, ponovnemu 
uporabniku postavijo pogoje, kot je 
navedba vira. Kakršna koli dovoljenja za 
ponovno uporabo informacij javnega 
sektorja morajo v vsakem primeru čim 
manj omejevati ponovno uporabo. V zvezi 
s tem imajo lahko pomembno vlogo tudi 
odprta dovoljenja, ki so na voljo prek 
spleta, ki zagotavljajo širše pravice do 
ponovne uporabe brez tehnoloških, 
finančnih ali zemljepisnih omejitev in ki 
temeljijo na odprtih formatih podatkov. 
Zato morajo države članice spodbujati 
uporabo odprtih državnih dovoljenj.

(13) V zvezi s ponovno uporabo 
dokumenta organi javnega sektorja, kjer je 
to izvedljivo, ponovnemu uporabniku 
postavijo pogoje, kot je navedba vira. V 
zvezi s tem imajo lahko pomembno vlogo 
tudi odprta dovoljenja, ki so na voljo prek 
spleta, ki zagotavljajo širše pravice do 
ponovne uporabe brez tehnoloških, 
finančnih ali zemljepisnih omejitev in ki 
temeljijo na odprtih formatih podatkov. 
Zato morajo države članice spodbujati 
uporabo odprtih državnih dovoljenj.

Or. da

Predlog spremembe 40
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V zvezi s ponovno uporabo 
dokumenta lahko organi javnega sektorja, 
kjer je to izvedljivo, ponovnemu

(13) V zvezi s ponovno uporabo 
dokumenta lahko organi javnega sektorja, 
kjer je to izvedljivo, ponovnemu 
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uporabniku postavijo pogoje, kot je 
navedba vira. Kakršna koli dovoljenja za 
ponovno uporabo informacij javnega 
sektorja morajo v vsakem primeru čim 
manj omejevati ponovno uporabo. V zvezi 
s tem imajo lahko pomembno vlogo tudi 
odprta dovoljenja, ki so na voljo prek 
spleta, ki zagotavljajo širše pravice do 
ponovne uporabe brez tehnoloških, 
finančnih ali zemljepisnih omejitev in ki 
temeljijo na odprtih formatih podatkov. 
Zato morajo države članice spodbujati 
uporabo odprtih državnih dovoljenj.

uporabniku postavijo pogoje, kot je 
navedba vira. Kakršna koli dovoljenja za 
ponovno uporabo informacij javnega 
sektorja morajo v vsakem primeru čim 
manj omejevati ponovno uporabo. V zvezi 
s tem imajo lahko pomembno vlogo tudi 
odprta dovoljenja, ki so na voljo prek 
spleta, ki zagotavljajo širše pravice do 
ponovne uporabe brez tehnoloških, 
finančnih ali zemljepisnih omejitev in ki 
temeljijo na odprtih formatih podatkov. 
Zato morajo države članice spodbujati
uporabo odprtih državnih dovoljenj, ki 
omogočajo brezplačno ponovno uporabo, 
vključno s komercialno ponovno uporabo.

Or. en

Predlog spremembe 41
Adina-Ioana Vălean

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za pravilno izvajanje nekaterih določb 
te direktive, kot so razpoložljiva pravna 
sredstva, skladnost z načeli zaračunavanja 
in obveznosti poročanja, je potreben 
nadzor neodvisnih organov, pristojnih za 
ponovno uporabo informacij javnega 
sektorja. Za zagotovitev skladnosti 
pristopov na ravni Unije je treba spodbujati 
usklajevanje med neodvisnimi organi, 
zlasti z izmenjavo informacij o najboljših 
praksah in politikah ponovne uporabe 
podatkov.

(14) Za pravilno izvajanje nekaterih določb 
te direktive, kot so razpoložljiva pravna 
sredstva, skladnost z načeli zaračunavanja 
in obveznosti poročanja, je potreben 
nadzor pristojnega nepristranskega 
organa, ki bi imel pravico pregledati 
vsako odločitev organa javnega sektorja o 
ponovni uporabi.. Za zagotovitev 
skladnosti pristopov na ravni Unije je treba 
spodbujati usklajevanje med temi organi, 
zlasti z izmenjavo informacij o najboljših 
praksah in politikah ponovne uporabe 
podatkov.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za pravilno izvajanje nekaterih določb 
te direktive, kot so razpoložljiva pravna 
sredstva, skladnost z načeli zaračunavanja 
in obveznosti poročanja, je potreben
nadzor neodvisnih organov, pristojnih za 
ponovno uporabo informacij javnega 
sektorja. Za zagotovitev skladnosti 
pristopov na ravni Unije je treba spodbujati 
usklajevanje med neodvisnimi organi, 
zlasti z izmenjavo informacij o najboljših 
praksah in politikah ponovne uporabe 
podatkov.

(14) Za pravilno izvajanje nekaterih določb 
te direktive, kot so razpoložljiva pravna 
sredstva, skladnost z načeli zaračunavanja 
in obveznosti poročanja, je potreben
pregled s strani organov, pristojnih za 
ponovno uporabo informacij javnega 
sektorja. Prenos te naloge na ustrezne 
nacionalne organe je v pristojnosti držav 
članic. Za zagotovitev skladnosti pristopov 
na ravni Unije je treba spodbujati 
usklajevanje med neodvisnimi organi, 
zlasti z izmenjavo informacij o najboljših 
praksah in politikah ponovne uporabe 
podatkov.

Or. de

Obrazložitev

Ustanovitev neodvisnega regulativnega organa je v nasprotju s prizadevanji držav članic, da 
bi se zmanjšala birokracija in konsolidiral proračun, in po nepotrebnem globoko posega v 
organizacijske pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe 43
Béla Kovács

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Ker cilja te direktive, tj. olajšati 
oblikovanje informacijskih proizvodov in 
storitev na ravni Unije, ki temeljijo na 
dokumentih javnega sektorja, zagotoviti 
učinkovito čezmejno uporabo dokumentov 
javnega sektorja za informacijske 
proizvode in storitve z dodano vrednostjo s 
strani zasebnih družb ter omejiti 

(15) Ker cilja te direktive, tj. olajšati 
oblikovanje informacijskih proizvodov in 
storitev na ravni Unije, ki temeljijo na 
dokumentih javnega sektorja, zagotoviti 
učinkovito čezmejno uporabo dokumentov 
javnega sektorja za informacijske 
proizvode in storitve z dodano vrednostjo s 
strani zasebnih družb, zlasti malih in 
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izkrivljanje konkurence na trgu Unije, 
države članice ne morejo zadovoljivo 
doseči in se glede na resnični vseevropski 
obseg predlaganih ukrepov lažje doseže na 
ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti, kakor je 
določeno v členu 5 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
direktiva ne presega okvirov, ki so potrebni 
za doseganje navedenih ciljev.

srednjih podjetij, ter omejiti izkrivljanje 
konkurence na trgu Unije, države članice 
ne morejo zadovoljivo doseči in se glede 
na resnični vseevropski obseg predlaganih 
ukrepov lažje doseže na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti, kakor je določeno v členu 5 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. V 
skladu z načelom sorazmernosti iz 
navedenega člena ta direktiva ne presega 
okvirov, ki so potrebni za doseganje 
navedenih ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 44
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Dokumenti in dela, vključno z avdio 
in avdiovizualnimi produkcijami, ki jih 
ustvarijo javne radiotelevizije in drugi 
organi ali njihove podružnice za izpolnitev 
javne službe radiotelevizije, bi načeloma 
morali biti ponovno uporabni. Možnost 
dostopanja do takih javno financiranih 
dokumentov in njihove ponovne uporabe 
bi bila zlasti koristna za spodbujanje 
produkcije izvedenih ustvarjalnih vsebin 
in bi omogočila prihodnji življenjski 
ciklus del, ki so shranjena v arhivih 
javnih radiotelevizij.

Or. en

Predlog spremembe 45
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Vsaka država članica omogoči 
lahko dostopanje do informacij javnega
sektorja prek osrednje točke dostopa, kot 
je denimo portal za informacije javnega 
sektorja, s čimer bi omogočila, da se 
sklopi podatkov zlahka najdejo in 
izkoristijo, tako na nacionalni ravni kot 
prek meja. Evropska komisija vzpostavi 
osrednjo evropsko zbirko svojih 
informacij javnega sektorja, prek katere 
bi moralo biti možno dostopati do 
nacionalnih portalov za informacije 
javnega sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 46
Adina-Ioana Vălean

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zagotoviti je treba, da države članice 
(glej uvodno izjavo 19) Komisiji poročajo 
o obsegu ponovne uporabe informacij 
javnega sektorja, pogojih, pod katerimi so 
na voljo, in delu neodvisnega organa. Za 
zagotovitev skladnosti pristopov na ravni 
Unije je treba spodbujati usklajevanje med 
neodvisnimi organi, zlasti z izmenjavo 
informacij o najboljših praksah in politikah 
ponovne uporabe podatkov.

(17) Zagotoviti je treba, da države članice 
(glej uvodno izjavo 19) Komisiji poročajo 
o obsegu ponovne uporabe informacij 
javnega sektorja, pogojih, pod katerimi so 
na voljo, in delu nepristranskega organa. 
Za zagotovitev skladnosti pristopov na 
ravni Unije je treba spodbujati usklajevanje 
med nepristranskimi organi, zlasti z 
izmenjavo informacij o najboljših praksah 
in politikah ponovne uporabe podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 47
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Komisija bi morala državam članicam 
pomagati pri doslednem izvajanju 
Direktive z dajanjem smernic, zlasti glede 
zaračunavanja in izračunavanja stroškov, 
priporočenih pogojev za izdajo dovoljenj 
ter formatov, po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi.

(18) Komisija bi morala državam članicam 
pomagati pri doslednem izvajanju 
Direktive z dajanjem predlogov, zlasti 
glede zaračunavanja in izračunavanja 
stroškov, priporočenih pogojev za izdajo 
dovoljenj ter formatov, po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi.

Or. de

Predlog spremembe 48
Adina-Ioana Vălean

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Komisija bi morala državam članicam 
pomagati pri doslednem izvajanju 
Direktive z dajanjem smernic, zlasti glede 
zaračunavanja in izračunavanja stroškov, 
priporočenih pogojev za izdajo dovoljenj 
ter formatov, po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi.

(18) Komisija lahko državam članicam 
pomaga pri doslednem izvajanju Direktive 
z dajanjem smernic, zlasti glede 
zaračunavanja in izračunavanja stroškov, 
priporočenih pogojev za izdajo dovoljenj 
ter formatov, po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi.

Or. en

Predlog spremembe 49
Sajjad Karim

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V odstavku 2 se točka (b) nadomesti z 
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naslednjim:
„(b) dokumente, za katere imajo pravice 
intelektualne lastnine tretje strani, tudi 
dokumente, hranjene v univerzitetnih 
knjižnicah in za katere imajo univerze 
pravice intelektualne lastnine”.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti, da direktiva ne velja za dokumente, shranjene v 
knjižnicah, ki so del univerze, ki ima pravico intelektualne lastnine na tem dokumentu.
Univerza in njene knjižnice so lahko ena pravna oseba.  Brez te  spremembe izključitev 
dokumentov, za katere imajo pravico intelektualne lastnine tretje strani, ne bi veljala  za 
primere, ko ima knjižnica dokument, univerza pa pravico intelektualne lastnine, saj univerza v 
tem primeru ne bi bila ločena („tretja”) stranka.

Predlog spremembe 50
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 1 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V odstavku 2 se črta točka (d).

Or. en

Predlog spremembe 51
Adina-Ioana Vălean

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka 2
Direktiva 2003/98/ES
Člen 1 – odstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

‘(e) dokumente, ki jih hranijo 
izobraževalne in raziskovalne ustanove, kot 

„(e) dokumente, ki jih hranijo 
izobraževalne in raziskovalne ustanove, 
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so raziskovalne organizacije, vključno z 
organizacijami, ustanovljenimi za prenos 
rezultatov raziskav, šolami in univerzami 
(razen univerzitetnih knjižnic v zvezi z 
dokumenti, ki niso raziskovalni dokumenti, 
zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine 
tretjih oseb), kadar je to primerno;

vključno z organizacijami, ustanovljenimi 
za prenos rezultatov raziskav, šolami in 
univerzami (razen univerzitetnih knjižnic v 
zvezi z dokumenti, ki niso raziskovalni 
dokumenti, zaščiteni s pravicami 
intelektualne lastnine tretjih oseb);”

Or. en

Predlog spremembe 52
Sajjad Karim

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 1 – odstavek 2 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V odstavku 2 se za točko (e) vstavi 
naslednja točka:
„(ea) dokumente, ki jih hranijo arhivi, 
muzeji ali knjižnice (vključno z 
univerzitetnimi knjižnicami) posebno 
občutljive verske narave ali ki vsebujejo 
tradicionalno znanje;”

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da kulturne ustanove, ki hranijo dokumente posebno občutljive verske 
narave ali ki vsebujejo tradicionalno znanje, lahko etično obravnavajo ponovno uporabo teh 
vsebin.

Predlog spremembe 53
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka 3
Direktiva 2003/98/ES
Člen 1 – odstavek 2 – točka f
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

‘(f) dokumente, ki jih hranijo kulturne 
ustanove, ki niso muzeji, knjižnice in 
arhivi;“

„(f) dokumente, ki jih hranijo kulturne 
ustanove, ki niso muzeji, knjižnice, javni 
organi, ki upravljajo arheološka najdišča 
in kulturne znamenitosti, in arhivi;“

Or. en

Predlog spremembe 54
Salvador Sedó i Alabart

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 1 se odstavek 3e nadomesti z 
naslednjim:
„3. Ta direktiva gradi na režimih dostopa 
v državah članicah in ne posega vanje.”

Or. en

Predlog spremembe 55
Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin)

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka 5 a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 1 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„5a. Javni organi bi morali zagotoviti, da 
sta dostop do informacij javnega sektorja 
in njihova ponovna uporaba v skladu z 
zakonodajo Unije o varstvu podatkov.”

Or. en
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Predlog spremembe 56
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V členu 2 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
„1. „organ javnega sektorja” so država, 
regionalne ali lokalne oblasti, organi 
javnega prava in združenja, ki jih 
ustanovi ena ali več takih oblasti ali en ali 
več takih organov in za katera velja javno 
pravo, in druga podjetja, ki jim je zaupano 
opravljanje storitev v javnem 
gospodarskem interesu;”

Or. en

Obrazložitev

Ta razširitev je posebej pomembna, saj vključuje podatke o javnem prevozu in zdravstvu.

Predlog spremembe 57
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 b (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 2 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. V členu 2(2) se točka (a) nadomesti z 
naslednjim:
„(a) ki je ustanovljen s posebnim 
namenom zadovoljevanja potreb javnega 
interesa, in ki nima izključno 
gospodarskega ali pridobitnega značaja; 
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ali”.

Or. en

Predlog spremembe 58
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 1 – točka (1 c) (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 2 – odstavek 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. V odstavku 3 člena 2 (Definicije 
pojmov) se točka (a) nadomesti z 
naslednjim:
(a) vsaka vsebina, ne glede na obliko 
(napisana na papir ali shranjena v 
elektronski obliki ali kot zvočni, video ali 
avdiovizualni posnetek, vključno z izvorno 
kodo programske opreme);

Or. en

Predlog spremembe 59
Salvador Sedó i Alabart

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/98/ES
Člen 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. „strojno berljiv“ pomeni, da so digitalni 
dokumenti zadovoljivo strukturirani, da 
lahko programske aplikacije zanesljivo 
prepoznajo posamezne dejanske navedbe 
in njihovo notranjo strukturo.“

6. „strojno berljiv“ pomeni, da so digitalni 
dokumenti strukturirani tako, da lahko 
programske aplikacije tehnološko 
nevtralno izločijo posamezne podatke, ki 
so zanimivi.

Or. en
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Predlog spremembe 60
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/98/ES
Člen 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „strojno berljiv“ pomeni, da so digitalni 
dokumenti zadovoljivo strukturirani, da 
lahko programske aplikacije zanesljivo 
prepoznajo posamezne dejanske navedbe 
in njihovo notranjo strukturo.

(6) „strojno berljiv“ pomeni, da so digitalni 
dokumenti strukturirani tako, da lahko 
programske aplikacije tehnološko 
nevtralno izločijo posamezne podatke, ki 
so pomembni.

Or. de

Predlog spremembe 61
Adina-Ioana Vălean

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/98/ES
Člen 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. „strojno berljiv“ pomeni, da so digitalni
dokumenti zadovoljivo strukturirani, da 
lahko programske aplikacije zanesljivo 
prepoznajo posamezne dejanske navedbe 
in njihovo notranjo strukturo.“

6. „strojno berljiv“ pomeni, da je digitalni
dokument strukturiran tako, da lahko 
programske aplikacije zanesljivo 
prepoznajo posamezne dejanske navedbe 
in njihovo notranjo strukturo.“

Or. en

Predlog spremembe 62
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 a (novo)
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Direktiva 2003/98/ES
Člen 2 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V členu 2 se doda naslednji odstavek:
„6a. podjetja, ki jim je zaupano 
opravljanje storitev v splošnem 
gospodarskem interesu, so opredeljena s 
sklepom Komisije z dne 28. novembra 
2005 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije za državno 
pomoč v obliki nadomestil za opravljanje 
javne službe, ki se dodelijo nekaterim 
podjetjem, ki jim je zaupano opravljanje 
storitev v splošnem gospodarskem 
interesu. Dokumenti, za katere velja ta 
direktiva, so dokumenti, ki so strogo 
povezani z opravljanjem storitev v 
splošnem gospodarskem interesu.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev v skladu s pravom EU.

Predlog spremembe 63
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 2 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V členu 2 se doda naslednji odstavek:
6a. „splošno dostopni dokumenti” so 
dokumenti, ki so dostopni po nacionalnih 
pravilih o dostopu do dokumentov. To 
smiselno vključuje dokumente, ki jih 
hranijo zasebne organizacije, ki 
opravljajo javne naloge.
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Or. en

Predlog spremembe 64
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 b (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 2 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. V členu 2 se doda naslednji odstavek:
„6b. „formalni standard” je standard, ki 
se kodificira v pisni obliki in ki natančno 
opredeljuje zahteve za ustvarjanje 
interoperabilne programske opreme za 
upravljanje datotek.”

Or. en

Predlog spremembe 65
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 1 – točka (2 c) (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 2 – odstavek 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. V členu 2 se doda naslednji odstavek:
„6c. „odprt format“ pomeni, da 
specifikacijo formata ohranja 
nepridobitna organizacija, članstvo v 
kateri ni odvisno od plačila članarine; 
njegov stalni razvoj temelji na odprtem 
postopku odločanja, ki je na voljo vsem 
zainteresiranim stranem; dokument o 
specifikaciji formata je prosto dostopen; 
intelektualna lastnina standarda je 
nepreklicno na voljo brez plačila 
licenčnine.”
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Predlog spremembe 66
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/98/ES
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ob upoštevanju odstavka (2) države 
članice zagotovijo, da se lahko dokumenti 
iz člena 1 ponovno uporabijo za 
komercialne ali nekomercialne namene v 
skladu s pogoji iz poglavij III in IV.

(1) Ob upoštevanju odstavka (2) države 
članice zagotovijo, da se lahko dokumenti
organov javnega sektorja iz člena 1 
ponovno uporabijo za komercialne ali 
nekomercialne namene v skladu s pogoji iz 
poglavij III in IV, če gre za dokumente, ki 
so dostopni po pravilih o dostopu do 
informacij javnega sektorja, ki obstajajo v
državah članicah. Ti dokumenti se po 
možnosti razširjajo v tehnološko nevtralni, 
strojno berljivi obliki.

Or. de

Predlog spremembe 67
Salvador Sedó i Alabart

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/98/ES
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ob upoštevanju odstavka (2) države 
članice zagotovijo, da se lahko dokumenti 
iz člena 1 ponovno uporabijo za 
komercialne ali nekomercialne namene v 
skladu s pogoji iz poglavij III in IV.

(1) Ob upoštevanju odstavka (2) države 
članice zagotovijo, da se lahko dokumenti 
organov javnega sektorja iz člena 1 
ponovno uporabijo za komercialne ali 
nekomercialne namene v skladu s pogoji iz 
poglavij III in IV.
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Predlog spremembe 68
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/98/ES
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Za dokumente, na katerih imajo 
knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeji in arhivi pravice 
intelektualne lastnine, države članice 
zagotovijo, da je, kadar je njihova ponovna 
uporaba dovoljena, komercialna ali 
nekomercialna ponovna uporaba teh 
dokumentov skladna s pogoji, določenimi 
v poglavjih III in IV.

(2) Za dokumente, na katerih imajo 
knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeji in arhivi pravice 
intelektualne lastnine, države članice 
zagotovijo, da je, kadar je njihova ponovna 
uporaba dovoljena, komercialna ali 
nekomercialna ponovna uporaba teh 
dokumentov skladna s pogoji, določenimi 
v poglavjih III in IV, če gre za 
dokumente, ki so dostopni po ureditvah o 
dostopu do informacij javnega sektorja, ki 
obstajajo v državah članicah. Ti 
dokumenti se po možnosti razširjajo v 
tehnološko nevtralni, strojno berljivi 
obliki.

Or. de

Predlog spremembe 69
Sajjad Karim

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka 2 – uvodni del
Direktiva 2003/98/ES
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Na koncu odstavka 4 se doda 
naslednje besedilo:

(2) Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:
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Predlog spremembe 70
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka 2
Direktiva 2003/98/ES
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Pravna sredstva vključujejo možnost 
pregleda s strani neodvisnega organa, ki 
ima posebne regulativne pristojnosti v 
zvezi s ponovno uporabo informacij 
javnega sektorja ter čigar odločitve so 
zavezujoče za zadevni organ javnega 
sektorja.“

Pravna sredstva vključujejo sklicevanje na
možnost pregleda s strani neodvisnega 
organa v državah članicah.

Or. de

Obrazložitev

Ustanovitev neodvisnega regulativnega organa je v nasprotju s prizadevanji držav članic, da 
bi se zmanjšala birokracija in konsolidiral proračun, in po nepotrebnem globoko posega v 
organizacijske pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe 71
Sajjad Karim

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka 2
Direktiva 2003/98/ES
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravna sredstva vključujejo možnost 
pregleda s strani neodvisnega organa, ki
ima posebne regulativne pristojnosti v 
zvezi s ponovno uporabo informacij
javnega sektorja ter čigar odločitve so 
zavezujoče za zadevni organ javnega 

Vsaka odločitev o ponovni uporabi 
vsebuje sklicevanje na pravna sredstva, če 
bi se vlagatelj želel nanjo pritožiti. Pravna 
sredstva vključujejo možnost pregleda s 
strani nepristranskega revizijskega organa,
denimo nacionalnega pristojnega organa, 
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sektorja. nacionalnega organa za odobritev dostopa 
do dokumentov ali nacionalnega sodnega 
organa, ki je pristojen za preučitev pritožb
v zvezi s ponovno uporabo dokumentov
javnega sektorja ter čigar odločitve mora 
upoštevati zadevni organ javnega sektorja.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nepristranski organ” je bolj ustreza ureditvenim razmeram različnih držav članic 
kakor izraz „neodvisni organ”. Izraz „zavzujoče”ima posebne pravne in finančne posledice, 
ki bi bile nesorazmerne. Uvedba zavezujočih pristojnosti zahteva večji pregled med prenosom 
in vzpostavitev dodatnega pritožbenega mehanizma, kar bi imelo znatne stroškovne in pravne 
posledice, ki bi bile nesorazmerne in neupravičene.

Predlog spremembe 72
Béla Kovács

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka 2
Direktiva 2003/98/ES
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravna sredstva vključujejo možnost 
pregleda s strani neodvisnega organa, ki 
ima posebne regulativne pristojnosti v 
zvezi s ponovno uporabo informacij 
javnega sektorja ter čigar odločitve so 
zavezujoče za zadevni organ javnega 
sektorja.

(Ne zadeva slovenske različice).

Or. en

Predlog spremembe 73
Adina-Ioana Vălean

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka 2
Direktiva 2003/98/ES
Člen 4 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravna sredstva vključujejo možnost 
pregleda s strani neodvisnega organa, ki 
ima posebne regulativne pristojnosti v 
zvezi s ponovno uporabo informacij 
javnega sektorja ter čigar odločitve so 
zavezujoče za zadevni organ javnega 
sektorja.

Pravna sredstva vključujejo možnost 
pregleda s strani nepristranskega organa, 
ki ima posebne regulativne pristojnosti v 
zvezi s ponovno uporabo informacij 
javnega sektorja ter čigar odločitve so 
zavezujoče za zadevni organ javnega 
sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 74
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/98/ES
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V odstavku 1 se izraz „in elektronsko“ 
nadomesti z izrazom „v strojno berljivem 
formatu in skupaj z njihovimi 
metapodatki.“.

(1) V odstavku 1 se izraz „in elektronsko“ 
nadomesti z izrazom „v strojno berljivem 
formatu in skupaj z njihovimi metapodatki, 
oboje pa bi v čim večji možni meri moralo 
ustrezati odprtim formalnim 
standardom.“.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/98/ES
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V odstavku 1 se izraz „in elektronsko“ 1. Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
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nadomesti z izrazom „v strojno berljivem 
formatu in skupaj z njihovimi 
metapodatki.“.

„1. Organi javnega sektorja dajo svoje 
dokumente na voljo v obstoječih formatih 
ali jezikih ter v tehnološko nevtralnem, 
strojno berljivem formatu in z njihovimi 
metapodatki, kadar je to možno in 
primerno. To za organe javnega sektorja 
ne pomeni obveznosti, da dokumente 
zaradi skladnosti z zahtevkom pripravijo, 
digitalizirajo, spreminjajo v tehnološko 
nevtralno strojno berljivo obliko ali 
prilagodijo, niti ne pomeni obveznosti, da 
zagotovijo izvlečke iz dokumentov, kadar 
bi to pomenilo nesorazmeren napor zunaj 
enostavnega postopka.“

Or. de

Predlog spremembe 76
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/98/ES
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V odstavku 1 se izraz „in elektronsko“
nadomesti z izrazom „v strojno berljivem 
formatu in skupaj z njihovimi 
metapodatki.“.

(1) V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z
naslednjim:

Organi javnega sektorja dajo dokumente 
na voljo v katerem koli obstoječem 
formatu ali jeziku ter, kadar je to možno 
in primerno, v strojno berljivem formatu, 
temelječem na odprtih standardih, in z 
njihovimi metapodatki. Dokumenti, 
ustvarjeni po uveljavitvi te direktive, se 
načeloma dajo na voljo v strojno berljivi 
obliki. To pa ne pomeni obveznosti v 
primeru, ko bi prilagoditev obstoječih 
dokumentov, vključno z zagotovitvijo 



AM\913765SL.doc 39/68 PE496.525v01-00

SL

izvlečkov, pomenila nesorazmeren napor v 
skladu s preglednimi, objektivnimi in 
preverljivimi merili.

Or. en

Predlog spremembe 77
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se ponovna uporaba dokumentov 
zaračuna, je skupni znesek, ki ga 
zaračunajo organi javnega sektorja, omejen 
na mejne stroške, ki nastanejo zaradi 
reprodukcije in razširjanja dokumentov.

1. Dokumenti se dajo na razpolago
brezplačno, kadar je to možno. Kadar se 
ponovna uporaba dokumentov zaračuna, je 
skupni znesek, ki ga zaračunajo organi 
javnega sektorja, omejen na mejne stroške, 
ki nastanejo zaradi reprodukcije in 
razširjanja dokumentov.

Or. en

Predlog spremembe 78
Sajjad Karim

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se ponovna uporaba dokumentov 
zaračuna, je skupni znesek, ki ga 
zaračunajo organi javnega sektorja, omejen 
na mejne stroške, ki nastanejo zaradi 
reprodukcije in razširjanja dokumentov.

1. Kadar se ponovna uporaba dokumentov 
zaračuna, je skupni znesek, ki ga 
zaračunajo organi javnega sektorja, omejen 
na mejne stroške, ki nastanejo zaradi 
reprodukcije, zbiranja, priprave in 
razširjanja dokumentov.

Or. en
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Obrazložitev

Opustitev „zbiranja” in „priprave” iz te določbe ni v skladu s stroški, ki lahko nastanejo na 
tem področju.  Predlagane spremembe uvajajo skladnost s členom 6(4).

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kadar se ponovna uporaba dokumentov 
zaračuna, je skupni znesek, ki ga 
zaračunajo organi javnega sektorja, omejen 
na mejne stroške, ki nastanejo zaradi 
reprodukcije in razširjanja dokumentov.“

(1) Kadar se ponovna uporaba dokumentov 
zaračuna, je skupni znesek, ki ga 
zaračunajo organi javnega sektorja, omejen 
na mejne stroške, ki nastanejo zaradi 
reprodukcije, zagotavljanja in razširjanja 
dokumentov.“

Or. de

Predlog spremembe 80
Salvador Sedó i Alabart

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se ponovna uporaba dokumentov 
zaračuna, je skupni znesek, ki ga 
zaračunajo organi javnega sektorja, omejen 
na mejne stroške, ki nastanejo zaradi 
reprodukcije in razširjanja dokumentov.“

1. Kadar se ponovna uporaba dokumentov 
zaračuna, je skupni znesek, ki ga 
zaračunajo organi javnega sektorja, omejen 
na mejne stroške, ki nastanejo zaradi 
reprodukcije, zagotavljanja in razširjanja 
dokumentov.“

Or. en
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Predlog spremembe 81
Béla Kovács

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v odstavka 3 in 4 tega 
člena lahko organi javnega sektorja v 
posebnih primerih, zlasti kadar znaten 
delež operativnih stroškov organov 
javnega sektorja, povezanih z izvajanjem 
njihovih javnih nalog, izvira iz 
izkoriščanja njihovih pravic intelektualne 
lastnine, za ponovno uporabo dokumentov 
zaračunavajo stroške, ki presegajo mejne 
stroške, in sicer v skladu z objektivnimi, 
preglednimi in preverljivimi merili, če je 
to v javnem interesu in je to odobril 
neodvisni organ iz člena 4(4).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek je ohlapno opredeljen. Izraz „posebni primeri” ne ponuja nobene razlage. Glede 
na to, da se organom javnega sektorja lahko dovoli, da za ponovno uporabo dokumentov 
zaračunavajo stroške, ki presegajo mejne stroške, bi to lahko vodilo do dodatnih in pretiranih 
stroškov za mala in srednja podjetja.

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Brez poseganja v odstavka 3 in 4 tega
člena lahko organi javnega sektorja v 
posebnih primerih, zlasti kadar znaten 
delež operativnih stroškov organov 
javnega sektorja, povezanih z izvajanjem 
njihovih javnih nalog, izvira iz 
izkoriščanja njihovih pravic intelektualne 
lastnine, za ponovno uporabo dokumentov 
zaračunavajo stroške, ki presegajo mejne 
stroške, in sicer v skladu z objektivnimi, 
preglednimi in preverljivimi merili, če je 
to v javnem interesu in je to odobril 
neodvisni organ iz člena 4(4).“

(2) Odstavek 1 se ne uporablja za:

(a) posebne primere, v katerih morajo 
organi javnega sektorja ustvarjati 
dobiček, da bi krili večji del stroškov, 
nastalih z izpolnitvijo javne naloge;
(b) knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeje in arhive.

Or. de

Obrazložitev

Pri ponovni uporabi v komercialne namene bi morali imeti organi javnega sektorja možnost 
zaračunavati stroške, ki nastanejo pri posredovanju podatkov, ter preprečiti negativne učinke 
na kakovost informacij javnega sektorja in sposobnost za naložbe. Knjižnice (vključno z 
univerzitetnimi knjižnicami), muzeji in arhivi morajo svoje obratovanje deloma financirati 
sami. Brez teh prihodkov bi bil primanjkljaj v proračunu držav članic za kulturo velik.

Predlog spremembe 83
Salvador Sedó i Alabart

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v odstavka 3 in 4 tega 
člena lahko organi javnega sektorja v 

2. Odstavek 1 se ne uporablja za 
naslednje:
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posebnih primerih, zlasti kadar znaten 
delež operativnih stroškov organov 
javnega sektorja, povezanih z izvajanjem 
njihovih javnih nalog, izvira iz 
izkoriščanja njihovih pravic intelektualne 
lastnine, za ponovno uporabo dokumentov 
zaračunavajo stroške, ki presegajo mejne 
stroške, in sicer v skladu z objektivnimi, 
preglednimi in preverljivimi merili, če je 
to v javnem interesu in je to odobril 
neodvisni organ iz člena 4(4).

(a) Organe javnega sektorja, od katerih se 
zahteva, da ustvarijo prihodek za kritje 
znatnega dela stroškov zbiranja, priprave, 
reprodukcije in razširjanja dokumentov.
(b) Knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeje in arhive.

Or. en

Predlog spremembe 84
Sajjad Karim

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v odstavka 3 in 4 tega 
člena lahko organi javnega sektorja v 
posebnih primerih, zlasti kadar znaten 
delež operativnih stroškov organov 
javnega sektorja, povezanih z izvajanjem 
njihovih javnih nalog, izvira iz 
izkoriščanja njihovih pravic intelektualne 
lastnine, za ponovno uporabo dokumentov 
zaračunavajo stroške, ki presegajo mejne 
stroške, in sicer v skladu z objektivnimi, 
preglednimi in preverljivimi merili, če je 
to v javnem interesu in je to odobril 
neodvisni organ iz člena 4(4).

2. Odstavek 1 ne velja za organe javnega
sektorja, ki ustvarjajo prihodek za kritje 
znatnega deleža svojih stroškov, povezanih 
z izvajanjem njihovih javnih nalog ali z 
drugih dejavnosti v okviru njihovih javnih 
nalog. Ta izjema se uporabi brez 
poseganja v odstavek 4 tega člena.

Or. en
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Obrazložitev

V nekaterih državah članicah je organov, ki morajo ustvarjati prihodek z reprodukcijo 
informacij javnega sektorja, veliko. Tako besedilo daje večjo jasnost od tistega, ki ga 
predlaga Evropska komisija. Omejitve so opisane v odstavku 4 tega člena.

Predlog spremembe 85
Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin)

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v odstavka 3 in 4 tega 
člena lahko organi javnega sektorja v
posebnih primerih, zlasti kadar znaten 
delež operativnih stroškov organov
javnega sektorja, povezanih z izvajanjem 
njihovih javnih nalog, izvira iz 
izkoriščanja njihovih pravic intelektualne 
lastnine, za ponovno uporabo dokumentov 
zaračunavajo stroške, ki presegajo mejne 
stroške, in sicer v skladu z objektivnimi, 
preglednimi in preverljivimi merili, če je to 
v javnem interesu in je to odobril 
neodvisni organ iz člena 4(4).

2. V posebnih primerih lahko neodvisen 
organ organom javnega sektorja, ko 
prihodki od informacij javnega sektorja 
predstavljajo znaten del njihovega 
operativnega proračuna, izrecno dovoli, 
da zaračunajo stroške, ki presegajo mejne 
stroške zbiranja, priprave, reprodukcije 
in/ali razširjanja dokumentov. Te izjeme 
neodvisni organ dovoli za vsak primer 
posebej, če je to v javnem interesu in v 
skladu z objektivnimi, preglednimi in 
preverljivimi merili ter brez poseganja v 
odstavka 3in 4 tega člena. Izjeme se 
preverijo vsaka tri leta.

Or. en

Predlog spremembe 86
Adina-Ioana Vălean

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v odstavka 3 in 4 tega 2. Brez poseganja v odstavka 3 in 4 tega 
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člena lahko organi javnega sektorja v 
posebnih primerih, zlasti kadar znaten 
delež operativnih stroškov organov javnega 
sektorja, povezanih z izvajanjem njihovih 
javnih nalog, izvira iz izkoriščanja njihovih 
pravic intelektualne lastnine, za ponovno 
uporabo dokumentov zaračunavajo stroške, 
ki presegajo mejne stroške, in sicer v 
skladu z objektivnimi, preglednimi in 
preverljivimi merili, če je to v javnem 
interesu in je to odobril neodvisni organ iz 
člena 4(4).

člena lahko organi javnega sektorja v 
posebnih primerih, zlasti kadar znaten 
delež operativnih stroškov organov javnega 
sektorja, povezanih z izvajanjem njihovih 
javnih nalog, izvira iz izkoriščanja njihovih 
pravic intelektualne lastnine, za ponovno 
uporabo dokumentov zaračunavajo stroške, 
ki presegajo mejne stroške, in sicer v 
skladu z objektivnimi, preglednimi in 
preverljivimi merili, če je to v javnem 
interesu in je to odobril nepristranski
organ iz člena 4(4).

Or. en

Predlog spremembe 87
Franck Proust

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v odstavka 3 in 4 tega 
člena lahko organi javnega sektorja v 
posebnih primerih, zlasti kadar znaten 
delež operativnih stroškov organov javnega 
sektorja, povezanih z izvajanjem njihovih 
javnih nalog, izvira iz izkoriščanja njihovih 
pravic intelektualne lastnine, za ponovno 
uporabo dokumentov zaračunavajo stroške, 
ki presegajo mejne stroške, in sicer v 
skladu z objektivnimi, preglednimi in 
preverljivimi merili, če je to v javnem 
interesu in je to odobril neodvisni organ iz 
člena 4(4).“

2. Brez poseganja v odstavka 3 in 4 tega 
člena lahko organi javnega sektorja, kadar 
znaten delež operativnih stroškov organov 
javnega sektorja, povezanih z izvajanjem 
njihovih javnih nalog, izvira iz izkoriščanja 
njihovih pravic intelektualne lastnine, za 
ponovno uporabo dokumentov 
zaračunavajo stroške, ki presegajo mejne 
stroške, in sicer v skladu z objektivnimi, 
preglednimi in preverljivimi merili, če je to 
v javnem interesu in je to odobril organ iz 
člena 4(4).

Or. fr

Predlog spremembe 88
Salvador Sedó i Alabart
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ne glede na odstavka 1 in 2 lahko 
knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeji in arhivi za ponovno 
uporabo dokumentov, ki jih hranijo, 
zaračunajo stroške, ki presegajo mejne 
stroške.

črtano

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ne glede na odstavka 1 in 2 lahko 
knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeji in arhivi za ponovno 
uporabo dokumentov, ki jih hranijo, 
zaračunajo stroške, ki presegajo mejne 
stroške.“

črtano

Or. de

Predlog spremembe 90
Franck Proust

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ne glede na odstavka 1 in 2 lahko 
knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeji in arhivi za ponovno 
uporabo dokumentov, ki jih hranijo, 
zaračunajo stroške, ki presegajo mejne 
stroške.

3. Ne glede na odstavka 1 in 2 lahko 
knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeji in arhivi za ponovno 
uporabo dokumentov, ki jih hranijo, 
zaračunajo stroške, ki presegajo mejne 
stroške. Stroški se določijo v skladu s 
stvarnimi, preglednimi in preverljivimi 
merili ter pod pogojem, organ iz člena 
4(4) pa jih mora odobriti. Organ upošteva 
prilagodljivost teh ustanov pri upravljanju 
svojih cenikov.

Or. fr

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 2
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obstoječe besedilo člena 6 postane 
odstavek 4.

2. Obstoječe besedilo člena 6 postane 
odstavek 4 in se glasi:

„4. Pri zaračunavanju v skladu z 
odstavkom 2 je treba skupne cene določiti 
po stvarnih, preglednih in spremenljivih 
merilih in skupni dohodek od dobave 
dokumentov in dovoljenj za ponovno 
uporabo dokumentov ne sme presegati 
stroškov za zbiranje, pripravo, 
reprodukcijo, zagotavljanje ali razširjanje, 
vključno z razumno donosnostjo naložbe.
V ustreznem obračunskem obdobju 
morajo biti cene iz odstavkov 1 in 2 
stroškovno naravnane in preračunane v 
skladu z računovodskimi načeli, ki jih 
uporabljajo zadevni organi javnega 
sektorja.“
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Or. de

Predlog spremembe 92
Sajjad Karim

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 2
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Obstoječe besedilo člena 6 postane 
odstavek 4.

(2) Obstoječe besedilo člena 6 postane 
odstavek 4, spremenjeno pa je tako:

Pri zaračunavanju iz odstavka 2 in 3 
skupni dohodek od dobave dokumentov in 
dovoljenj za ponovno uporabo 
dokumentov ne sme presegati stroškov za 
zbiranje, pripravo, reprodukcijo ali 
razširjanje, vključno z razumno 
donosnostjo naložbe. V ustreznem 
obračunskem obdobju morajo biti cene 
stroškovno naravnane in preračunane v 
skladu z računovodskimi načeli, ki jih 
uporabljajo zadevni organi javnega 
sektorja.

Or. en

Obrazložitev

Omenjeni stroški so vezani na stroške iz odstavkov 2 in 3 (in torej niso omejeni le na mejne 
stroške). V tem primeru je iz odstavka 4 jasno, da za zaračunavanje stroškov veljata dve 
ključni zahtevi: skupni prihodek ne sme presegati stroškov za zbiranje, pripravo, reprodukcijo 
ali razširjanje, vključno z razumno donosnostjo naložb; ter mora v ustreznem računovodskem 
obdobju biti stroškovno naravnano.

Predlog spremembe 93
Salvador Sedó i Alabart

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 2
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Obstoječe besedilo člena 6 postane 
odstavek 4.

(2) Pri zaračunavanju v skladu z 
odstavkom 2 je treba skupne cene določiti 
po stvarnih, preglednih in preverljivih 
merilih in skupni dohodek od dobave 
dokumentov in dovoljenj za ponovno 
uporabo dokumentov ne sme presegati 
stroškov za zbiranje, pripravo, 
reprodukcijo, razširjanje, hrambo in 
zagotavljanje pravic, vključno z razumno 
donosnostjo naložbe. V ustreznem 
obračunskem obdobju so cene stroškovno 
naravnane in preračunane v skladu z 
računovodskimi načeli, ki jih uporabljajo 
zadevni organi javnega sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 94
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za odstavkom 4 se vstavi naslednji 
odstavek:
„4a. Države članice imenujejo nacionalni 
organ, ki je primeren in pristojen za 
preverjanje, ali se spoštujejo merila za 
zaračunavanje stroškov iz odstavka 4.“

Or. de

Predlog spremembe 95
Salvador Sedó i Alabart
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) Vstavi se naslednji odstavek:
„4a. Države članice določijo ustrezni 
organ ali ustrezne organe, poleg samega 
organa javnega sektorja, ki so pristojni za 
določitev meril za zaračunavanje stroškov, 
ki presegajo mejne stroške iz odstavka 4.”.

Or. en

Predlog spremembe 96
Salvador Sedó i Alabart

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 3
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Doda se nov odstavek 5: črtano
Dejstvo, da so cene v skladu s tem členom, 
dokaže organ javnega sektorja, ki 
zaračuna ponovno uporabo.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 3
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Dejstvo, da so cene v skladu s tem 
členom, dokaže organ javnega sektorja, ki 
zaračuna ponovno uporabo.“

črtano

Or. de

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/98/ES
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) V členu 7 (Preglednost) se za izraz 
„izračunu cen“ vstavi izraz „nad mejnimi 
stroški ali“.

(7) V členu 7 (Preglednost) se tretji stavek 
nadomesti z naslednjim:

„Zadevni organ javnega sektorja navede 
tudi dejavnike, ki se bodo upoštevali pri 
izračunu cen v skladu s členom 6.“

Or. de

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Organi javnega sektorja lahko dovolijo 
brezpogojno ponovno uporabo, lahko pa
pri izdajanju dovoljenj zahtevajo 
izpolnjevanje pogojev, kot je navedba 

„1. Organi javnega sektorja lahko dovolijo 
brezpogojno ponovno uporabo
dokumentov, lahko pa, če je to primerno, 
pri izdaji dovoljenj sprejemajo pogoje, s 
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virov, če je to ustrezno. Ti pogoji po 
nepotrebnem ne omejujejo možnosti za 
ponovno uporabo in se ne uporabljajo za 
omejevanje konkurence.“

katerimi uredijo bistvena vprašanja. Ti 
pogoji po nepotrebnem ne omejujejo 
možnosti za ponovno uporabo in se ne 
uporabljajo za omejevanje konkurence.“

Or. de

Predlog spremembe 100
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organi javnega sektorja lahko dovolijo 
brezpogojno ponovno uporabo, lahko pa 
pri izdajanju dovoljenj zahtevajo 
izpolnjevanje pogojev, kot je navedba 
virov, če je to ustrezno. Ti pogoji po 
nepotrebnem ne omejujejo možnosti za 
ponovno uporabo in se ne uporabljajo za 
omejevanje konkurence.

„1. Organi javnega sektorja lahko dovolijo 
brezpogojno ponovno uporabo za 
nekomercialne namene, lahko pa pri 
izdajanju dovoljenj zahtevajo izpolnjevanje 
pogojev, kot je navedba virov, če je to 
ustrezno. Pri uporabi za komercialne 
namene se zahteva najmanj navedba 
virov. Ti pogoji po nepotrebnem ne 
omejujejo možnosti za ponovno uporabo in 
se ne uporabljajo za omejevanje 
konkurence.

Or. en

Obrazložitev

Ko se javni podatki uporabijo za komercialne proizvode, bi to moralo biti navedeno v 
spremljajoči dokumentaciji, na primer navedba, da se javni kartografski podatki uporabljajo 
v zasebnem sistemu avtomobilske navigacije. Od družb bi se moralo zahtevati, da take 
podatke objavijo v priročniku ali sporazumu o uporabi in licencah, da se potrošniki seznanijo 
z dejstvom, da niso vsi uporabljeni podatki lastniški. Zahteva po navedbi virov podatkov na 
noben način ne omejuje njihove uporabe.

Predlog spremembe 101
Bendt Bendtsen



AM\913765SL.doc 53/68 PE496.525v01-00

SL

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Organi javnega sektorja lahko dovolijo
brezpogojno ponovno uporabo, lahko pa 
pri izdajanju dovoljenj zahtevajo
izpolnjevanje pogojev, kot je navedba
virov, če je to ustrezno. Ti pogoji po 
nepotrebnem ne omejujejo možnosti za 
ponovno uporabo in se ne uporabljajo za 
omejevanje konkurence.“

„Organi javnega sektorja lahko dovolijo 
ponovno uporabo, lahko pa pri izdajanju 
dovoljenj zahtevajo navedbo virov, če je to 
ustrezno. Ti pogoji po nepotrebnem ne 
omejujejo možnosti za ponovno uporabo in 
se ne uporabljajo za omejevanje 
konkurence.”

Or. da

Predlog spremembe 102
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/98/ES
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo vzpostavitev 
praktičnih ureditev, ki bodo olajšale 
medjezikovno iskanje dokumentov, ki so 
na voljo za ponovno uporabo, kot so 
seznami virov glavnih dokumentov z 
ustreznimi metapodatki, po možnosti na 
voljo prek spleta in v strojno berljivem 
formatu, ter portalov, ki so povezani s 
seznami decentraliziranih virov.

Države članice zagotovijo vzpostavitev 
praktičnih ureditev, ki bodo olajšale 
medjezikovno iskanje dokumentov, ki so 
na voljo za ponovno uporabo, kot so 
seznami virov glavnih dokumentov z 
ustreznimi metapodatki, po možnosti na 
voljo prek spleta in v strojno berljivem 
formatu, ter portalov, ki so povezani s 
seznami decentraliziranih virov.

To za organe javnega sektorja ne pomeni
obveznosti, da pripravijo ali prilagodijo 
dokumente zaradi skladnost z zahtevkom, 
niti ne pomeni obveznosti, da zagotovijo 
izvlečke iz dokumentov, kadar bi to 
pomenilo nesorazmeren napor zunaj 
enostavnega postopka.
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Or. en

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/98/ES
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo vzpostavitev 
praktičnih ureditev, ki bodo olajšale 
medjezikovno iskanje dokumentov, ki so 
na voljo za ponovno uporabo, kot so 
seznami virov glavnih dokumentov z 
ustreznimi metapodatki, po možnosti na 
voljo prek spleta in v strojno berljivem 
formatu, ter portalov, ki so povezani s 
seznami decentraliziranih virov.

Države članice vzpostavijo praktične 
ureditve, ki olajšajo iskanje dokumentov, 
ki so na voljo za ponovno uporabo v 
celotni Uniji, kot so seznami virov glavnih 
dokumentov z ustreznimi metapodatki, po 
možnosti na voljo v tehnološko 
nevtralnem strojno berljivem formatu, ter
portalov, ki so povezani s seznami virov.

Or. de

Obrazložitev

Uvedba medjezikovnih načinov iskanja je primerna in se že danes ponuja na prostovoljni 
podlagi. Glede na finančni položaj nacionalnih organov pa bi bila uvedba splošne obveznosti, 
da se omogoči tako iskanje vedno tudi v druge evropske jezike, povezana z nesorazmerno 
visokimi stroški.

Predlog spremembe 104
Salvador Sedó i Alabart

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/98/ES
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo vzpostavitev 
praktičnih ureditev, ki bodo olajšale
medjezikovno iskanje dokumentov, ki so 

Države članice omogočijo vzpostavitev 
praktičnih ureditev za medjezikovno 
iskanje dokumentov, ki so na voljo za 
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na voljo za ponovno uporabo, kot so 
seznami virov glavnih dokumentov z 
ustreznimi metapodatki, po možnosti na 
voljo prek spleta in v strojno berljivem 
formatu, ter portalov, ki so povezani s
seznami decentraliziranih virov.

ponovno uporabo, kot so seznami virov 
glavnih dokumentov z ustreznimi 
metapodatki, po možnosti na voljo v 
tehnološko nevtralnem in strojno 
berljivem formatu, ter portalov, ki so 
povezani s seznami decentraliziranih 
virov.“

Or. en

Predlog spremembe 105
Sajjad Karim

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/98/ES
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo vzpostavitev 
praktičnih ureditev, ki bodo olajšale
medjezikovno iskanje dokumentov, ki so 
na voljo za ponovno uporabo, kot so 
seznami virov glavnih dokumentov z 
ustreznimi metapodatki, po možnosti na 
voljo prek spleta in v strojno berljivem 
formatu, ter portalov, ki so povezani s 
seznami decentraliziranih virov.

Države članice vzpostavijo praktične 
ureditve, ki bodo olajšale iskanje 
dokumentov, ki so na voljo za ponovno 
uporabo, kot so seznami virov glavnih 
dokumentov z ustreznimi metapodatki, po 
možnosti na voljo prek spleta in v strojno 
berljivem formatu, ter portalov, ki so 
povezani s seznami decentraliziranih 
virov.“

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije o uvedbi medjezikovnega iskanja povzroča nekaj zaskrbljenosti glede virov, 
ki bi bili potrebni, in praktične izvedbe.

Predlog spremembe 106
Salvador Sedó i Alabart

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 9 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. Vstavi se naslednji člen:
„Člen 9a
Komisija lahko za namene doslednega 
izvajanja tega člena sprejme smernice s 
seznamom priporočenih sklopov 
podatkov, ki so na voljo za ponovno 
uporabo.”

Or. en

Predlog spremembe 107
Salvador Sedó i Alabart

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. V členu 11 se odstavek 2 nadomesti z
naslednjim:
„2. Brez poseganja v odstavek 1, če je 
izključna pravica potrebna za zagotovitev 
storitve v javnem interesu, se veljavnost 
razloga za odobritev izključne pravice 
pregleda vsako leto, razen v primerih, ko 
najmanj vsaka tri leta inverzija zajema 
povračilo, ki je višje od leta, v katerem bi 
moralo biti ponovno pregledano. 
Izključne ureditve, vzpostavljene po 
začetku veljavnosti te direktive, so 
pregledne in se javno objavijo.

Or. en

Predlog spremembe 108
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. Člen 11(2) se nadomesti z naslednjim:
„2. Ne glede na odstavek 1 bi bilo treba, 
kadar je potrebna izključna pravica pri 
zagotavljanju storitve, ki je v javnem 
interesu, v rednih presledkih, v vsakem 
primeru pa vsake štiri leta, preverjati 
veljavnost te izključne ureditve. Za 
izključne ureditve, ki so bile sklenjene po 
začetku veljavnosti te direktive, pa velja 
načelo preglednosti in jih zadevni organi 
javnega sektorja objavijo.“

Or. de

Predlog spremembe 109
Franck Proust

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9 a. V členu 11 (Prepoved izključnih 
ureditev) se na koncu odstavka 2 doda 
naslednji stavek:
„Ne glede na to, če se izključna pravica 
nanaša izrecno na digitalizacijo podatkov 
in informacij kulturne narave, se pregled 
opravi najmanj vsakih deset let.”

Or. fr

Obrazložitev

Prve izkušnje kažejo, da so postopki digitalizacije dolgi in dragi. Tu gre za izredne primere.
Poleg tega je treba podaljšati trajanje izključnih sporazumov, da bi se spodbudila 
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konkurenca, da bi tako storitve v javnem interesu bile čim boljše kakovosti.

Predlog spremembe 110
Salvador Sedó i Alabart

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9 b (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9b. V člen 11 se vstavi naslednji odstavek:
„2a. Ne glede na odstavek 1 trajanje 
komercialne uporabe ne sme presegati 7 
let, če se izključna pravica odobri pri 
komercialni uporabi, ki je potrebna za 
digitalizacijo kulturnih virov. V tem 
obdobju izključne pravice ni treba 
preverjati. Izključne ureditve, 
vzpostavljene po začetku veljavnosti te 
direktive, so pregledne in se javno 
objavijo. Če obstaja izključna pravica za 
preferencialno komercialno izkoriščanje, 
potrebno za digitalizacijo kulturnih 
vsebin, se organu javnega sektorja v 
sklopu sporazuma zagotovi izvod 
digitaliziranih kulturnih vsebin, vsaka 
določba tega sporazuma pa je nična, če je 
njen namen po koncu veljavnosti 
sporazuma omejiti ponovno uporabo 
digitalnega izvoda kulturnih vsebin , ki je 
bil v javni rabi, preden je bil sporazum 
sklenjen.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9 b (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9b. V člen 11 se vstavi naslednji odstavek:
„2a. Ne glede na odstavek 1 trajanje 
komercialne uporabe ne sme presegati 7 
let, če se izključna pravica odobri pri 
komercialni uporabi, ki je potrebna za 
digitalizacijo kulturnih zbirk. V tem 
obdobju izključne pravice ni treba 
preverjati. Javne ustanove v okviru 
izključne ureditve prejmejo kopijo 
digitalizirane kulturne zbirke in jo lahko 
po izteku te ureditve dajo na voljo javnosti 
za ponovno uporabo. Izključne ureditve, 
ki so bile sprejete po začetku veljavnosti te 
direktive, morajo biti pregledne in jih je 
treba objaviti.“

Or. de

Predlog spremembe 112
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9b (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9b. V členu 11 se doda naslednji odstavek:
„2a. Ne glede na odstavek 1 in 2 trajanje 
izključnega sporazuma načeloma ne sme 
presegati pet let, če se izključna pravica 
odobri pri komercialni uporabi, ki je 
potrebna za digitalizacijo kulturnih virov. 
Izključne ureditve, vzpostavljene po 
začetku veljavnosti te direktive, so 
pregledne in se javno objavijo. Če obstaja 
izključna pravica za preferencialno 
komercialno izkoriščanje, potrebno za 
digitalizacijo kulturnih vsebin, se organu 
javnega sektorja v sklopu sporazuma 
zagotovi izvod digitaliziranih kulturnih 
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vsebin, vsaka določba tega sporazuma pa 
je nična, če je njen namen po koncu 
veljavnosti sporazuma omejiti ponovno 
uporabo digitalnega izvoda kulturnih 
vsebin , ki je bil v javni rabi, preden je bil 
sporazum sklenjen.”

Or. en

Predlog spremembe 113
Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin)

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9b (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9b. V členu 11 se doda naslednji odstavek:
„2a. Če se izključna pravica podeli za 
preferencialno komercialno izkoriščanje, 
potrebno za digitalizacijo kulturnih 
vsebin, obdobje trajanja te preferencialne 
uporabe ne presega 10 let in se ponovno 
ne pregleda. Take izključne ureditve, 
vzpostavljene po začetku veljavnosti te 
direktive, so pregledne in se javno 
objavijo. Če obstaja izključna pravica 
podeli za preferencialno komercialno 
izkoriščanje, potrebno za digitalizacijo 
kulturnih vsebin, se organu javnega 
sektorja v sklopu sporazuma zagotovi 
izvod digitaliziranih kulturnih vsebin. Po 
koncu veljavnosti sporazuma o izključnih 
pravicah se vsak digitalni izvod da 
brezplačno na voljo za javno uporabo.

Or. en

Predlog spremembe 114
Salvador Sedó i Alabart
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. V členu 11 (Prepoved izključnih 
ureditev) se na koncu odstavka 3 doda 
naslednji stavek:

10. Odstavek 3 člena 11 (Prepoved 
izključnih ureditev) se nadomesti z 
naslednjim:

„Vendar se take ureditve, ki vključujejo 
kulturne ustanove in univerzitetne 
knjižnice, prenehajo uporabljati po preteku
pogodbe in v vsakem primeru najkasneje 
31. decembra 20XX [6 let po začetku 
veljavnosti Direktive].“

"3. „Obstoječe izključne ureditve, ki po 
odstavku 2 ne izpolnjujejo pogojev za 
izjemo, se prenehajo uporabljati po poteku
pogodbe in v vsakem primeru najkasneje 
31. decembra 2008. Kar zadeva ureditve, 
ki vključujejo knjižnice (vključno z 
univerzitetnimi knjižnicami), muzeje in 
arhive, veljajo omejitve trajanja iz te 
direktive le za sporazume, sklenjene po 1. 
januarju 2012.”

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V členu 11 (Prepoved izključnih 
ureditev) se na koncu odstavka 3 doda 
naslednji stavek:

(10) V členu 11 (Prepoved izključnih 
ureditev) se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:

„Vendar se take ureditve, ki vključujejo 
kulturne ustanove in univerzitetne 
knjižnice, prenehajo uporabljati po preteku 
pogodbe in v vsakem primeru najkasneje 
31. decembra 20XX [6 let po začetku 
veljavnosti Direktive].“

„3. Obstoječe izključne ureditve, ki se ne 
uvrščajo med izjeme po odstavku 2, se 
prenehajo uporabljati po poteku pogodbe, 
v vsakem primeru pa najkasneje 
31. decembra 2008. Vendar se take 
ureditve, ki so povezane s knjižnicami 
(vključno z univerzitetnimi knjižnicami),
muzeji in arhivi in ki se ne uvrščajo med 
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izjeme po odstavku 2 ali odstavku 2a,
prenehajo uporabljati po preteku pogodbe 
in v vsakem primeru najkasneje 
31. decembra 20XX [10 let po začetku 
veljavnosti Direktive].“

Or. de

Predlog spremembe 116
Adina-Ioana Vălean

Predlog direktive
Člen 1 – točka 10 – uvodni del
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. V členu 11 (Prepoved izključnih 
ureditev) se na koncu odstavka 3 doda
naslednji stavek:

10. V členu 11 (Prepoved izključnih 
ureditev) se vstavi naslednji odstavek 2a, 
odstavek 3 pa se nadomesti z naslednjim:

Or. en

Predlog spremembe 117
Adina-Ioana Vălean

Predlog direktive
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. V členu 11 (Prepoved izključnih 
ureditev) se na koncu odstavka 3 doda 
naslednji stavek:

črtano

Vendar se take ureditve, ki vključujejo 
kulturne ustanove in univerzitetne 
knjižnice, prenehajo uporabljati po 
preteku pogodbe in v vsakem primeru 
najkasneje 31. decembra 20XX [6 let po 
začetku veljavnosti Direktive].
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Or. en

Predlog spremembe 118
Salvador Sedó i Alabart

Predlog direktive
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. V členu 11 (Prepoved izključnih 
ureditev) se na koncu odstavka 3 doda 
naslednji stavek:

črtano

Vendar se take ureditve, ki vključujejo 
kulturne ustanove in univerzitetne 
knjižnice, prenehajo uporabljati po 
preteku pogodbe in v vsakem primeru 
najkasneje 31. decembra 20XX [6 let po 
začetku veljavnosti Direktive].

Or. en

Predlog spremembe 119
Sajjad Karim

Predlog direktive
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar se take ureditve, ki vključujejo 
kulturne ustanove in univerzitetne 
knjižnice, prenehajo uporabljati po 
preteku pogodbe in v vsakem primeru 
najkasneje 31. decembra 20XX [6 let po 
začetku veljavnosti Direktive].

Za obstoječe ureditve, ki vključujejo 
knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeje in arhive, veljajo 
omejitve trajanja iz te direktive le, če so 
bile sklenjene po začetku veljavnosti te 
direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Mora biti jasno, za katere „kulturne ustanove” gre v tem členu. Treba je tudi zagotoviti, da se 
ne škoduje obstoječim javno–zasebnim partnerstvom.

Predlog spremembe 120
Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin)

Predlog direktive
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Vendar se take ureditve, ki vključujejo 
kulturne ustanove in univerzitetne 
knjižnice, prenehajo uporabljati po preteku 
pogodbe in v vsakem primeru najkasneje 
31. decembra 20XX [6 let po začetku 
veljavnosti Direktive].“

„Vendar se take ureditve, ki vključujejo 
kulturne ustanove in univerzitetne 
knjižnice, prenehajo uporabljati po preteku 
pogodbe.“

Or. en

Predlog spremembe 121
Adina-Ioana Vălean

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Vendar se take ureditve, ki vključujejo 
kulturne ustanove in univerzitetne 
knjižnice, prenehajo uporabljati po 
preteku pogodbe in v vsakem primeru 
najkasneje 31. decembra 20XX [6 let po 
začetku veljavnosti Direktive].“

Kar zadeva ureditve, ki vključujejo 
knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeje in arhive, veljajo 
omejitve trajanja iz te direktive le za 
sporazume, sklenjene po 1. januarju 2012.

Or. en
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Predlog spremembe 122
Adina-Ioana Vălean

Predlog direktive
Člen 1 – točka 10 a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Členu 11 se doda naslednji odstavek:
„(3a) Ne glede na odstavek 1, če se 
izključna pravica podeli za preferencialno 
komercialno izkoriščanje, potrebno za 
digitalizacijo kulturnih vsebin, obdobje 
trajanja te preferencialne uporabe na 
splošno ne presega sedem let in ni 
potreben ponovni pregled. Izključne 
ureditve, vzpostavljene po začetku 
veljavnosti te direktive, so pregledne in se 
javno objavijo. Če obstaja izključna 
pravica za preferencialno komercialno 
izkoriščanje, potrebno za digitalizacijo 
kulturnih vsebin, se organu javnega 
sektorja v sklopu sporazuma zagotovi 
izvod digitaliziranih kulturnih vsebin,
vsaka določba tega sporazuma pa je 
nična, če je njen namen po koncu 
veljavnosti sporazuma omejiti ponovno 
uporabo digitalnega izvoda kulturnih 
vsebin , ki je bil v javni rabi, preden je bil 
sporazum sklenjen.”

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 12 – uvodni del
Direktiva 2003/98/ES
Člen 13 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V členu 13 (Pregled) se datum 1. julij 
2008 nadomesti z datumom [3 leta po 
datumu prenosa Direktive] in doda se 
naslednji odstavek:

(12) V členu 3 (Pregled) se datum 1. julij 
2008 nadomesti z datumom [5 let po 
začetku veljavnosti Direktive] in doda se 
naslednji odstavek:

Or. de

Predlog spremembe 124
Bendt Bendtsen

Predlog direktive
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/98/ES
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. V členu 13 (Pregled) se datum 
1. julij 2008 nadomesti z datumom [3 leta 
po datumu prenosa Direktive] in doda se 
naslednji odstavek:

12. V členu 13 (Pregled) se datum 
1. julij 2008 nadomesti z datumom [3 leta 
po datumu prenosa Direktive]: 

„Države članice Komisiji predložijo letno 
poročilo o obsegu ponovne uporabe 
informacij javnega sektorja, pogojih, pod 
katerimi so na voljo, in delu neodvisnega 
organa iz člena 4(4).“

Or. da

Predlog spremembe 125
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/98/ES
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice Komisiji predložijo letno 
poročilo o obsegu ponovne uporabe 

Države članice Komisiji predložijo letno 
poročilo o obsegu ponovne uporabe 
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informacij javnega sektorja, pogojih, pod 
katerimi so na voljo, in delu neodvisnega 
organa iz člena 4(4).

informacij javnega sektorja, pogojih, pod 
katerimi so na voljo, in delu neodvisnega 
organa iz člena 4(4). Komisija vsako leto 
objavi ustrezen pregled napredka, ki bo 
vseboval kazalnike uspeha za ponovno 
uporabo informacij javnega sektorja.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/98/ES
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice Komisiji predložijo letno
poročilo o obsegu ponovne uporabe 
informacij javnega sektorja, pogojih, pod 
katerimi so na voljo, in delu neodvisnega
organa iz člena 4(4).

Države članice Komisiji vsaki dve leti
predložijo poročilo o obsegu ponovne 
uporabe informacij javnega sektorja, 
pogojih, pod katerimi so na voljo, in delu 
organa iz člena 4(4).

Or. de

Obrazložitev

Ni jasno, kakšne naj bi bile koristi letne obveznosti poročanja, saj ni pričakovati, da bi se 
stanje, o katerem je treba poročati, v enem letu spremenilo, organi javnega sektorja pa bi 
imeli zaradi tega nesorazmerno več dela.

Predlog spremembe 127
Adina-Ioana Vălean

Predlog direktive
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/98/ES
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Države članice Komisiji predložijo letno 
poročilo o obsegu ponovne uporabe 

„Države članice Komisiji predložijo letno 
poročilo o obsegu ponovne uporabe 
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informacij javnega sektorja, pogojih, pod 
katerimi so na voljo, in delu neodvisnega 
organa iz člena 4(4).

informacij javnega sektorja, pogojih, pod 
katerimi so na voljo, in delu 
nepristranskega organa iz člena 4(4).

Or. en

Predlog spremembe 128
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s to direktivo, najpozneje v 
18 mesecih. Komisiji takoj sporočijo 
besedilo navedenih predpisov ter 
korelacijsko tabelo med zadevnimi predpisi 
in to direktivo.

(1) Države članice sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s to direktivo, najpozneje v 
12 mesecih. Komisiji takoj sporočijo 
besedilo navedenih predpisov ter 
korelacijsko tabelo med zadevnimi predpisi 
in to direktivo.

Or. ro


