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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на 
информацията в обществения сектор
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0877),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0502/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от
25.4.2012 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,  
комисията по култура и образование, както и на комисията по правни въпроси 
(A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1
Предложение за директива
Позоваване 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид становището на 
Европейския надзорен орган по 

                                               
1 ОВ C 191, 29.6.2012 г., стр. 129.
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защита на данните1, 
______________
1 Становище на Европейския надзорен 
орган по защита на данните от 18 
април 2012 г. относно „Пакета за 
свободния достъп до данни“ на 
Европейската комисия, включително 
предложение за директива за 
изменение на Директива 2003/98/ЕО 
относно повторната употреба на 
информацията в обществения сектор 
(ИОС)

Or. en

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Налагането на прекомерни такси 
пречи на повторната употреба на 
информацията в обществения сектор 
и възпрепятства прозрачността и 
участието на МСП в подобряване на 
услугите, основаващи се на публично 
достъпна информация. По 
възможност обществените органи 
следва да бъдат насърчавани да 
гарантират, че таксите за 
информация не надвишават техните 
пределни разходи. Информацията в 
обществения сектор представлява 
информация, събрана, поръчан или 
създадена за вътрешните цели на 
публичния орган, а не за повторна 
употреба. Следователно, такси следва 
да се налагат само за разходите, 
възникнали в процеса на нейното 
възпроизвеждане и 
разпространението й. В случай, че 
публичните субекти бъдат 
неблагоприятно засегнати в резултат 
на по-ниските постъпления от 
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продажбата на информация, те 
следва да бъдат компенсирани от 
централния бюджет, за който се 
предполага, че се възползва от 
намаляване на администрацията и 
стимулирането на търговските 
дейности.

Or. en

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Настоящата директива спазва 
основните права и се съобразява с 
принципите, признати по-специално от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, включително 
правото на собственост (член 17). Нищо 
в настоящата директива не следва да се 
тълкува или прилага по начин, който не 
е съобразен с Европейската конвенция 

(16) Настоящата директива спазва 
основните права и се съобразява с 
принципите, признати по-специално от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, включително 
правото на защита на личните данни 
във всички сфери на живота (член 8) и
правото на собственост (член 17). Нищо 
в настоящата директива не следва да се 
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за правата на човека. тълкува или прилага по начин, който не 
е съобразен с Европейската конвенция 
за правата на човека.

Or. en

Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) Комисията следва да подпомага 
последователно държавите членки при 
прилагането на директивата чрез 
издаването на насоки след консултации 
със заинтересованите страни, по-
специално относно таксуването и 
изчисляването на разходите, относно 
препоръчителните условия за 
лицензиране и относно форматите. По 
този начин Комисията и държавите 
членки следва да насърчават 
трансграничния обмен на най-добри 
практики и знания между 
заинтересовани страни, публични и 
регулаторни органи.

Or. en

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В член 2 се добавя следният 
параграф:
„6a. „технологично неутрален“ 
означава, че електронният формат не 
следва нито да изисква, нито да 
предполага конкретна технология за 



PR\909130BG.doc 9/11 PE492.922v01-00

BG

достъп, промяна и (пре)обработка на 
тяхното съдържание“;

Or. en

Изменение 7
Предложение за директива
Член 1 – точка 2 б (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 2 - параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2b. В член 2 се добавя следният 
параграф:
„6б. „осигуряване на анонимност“ 
означава изпълняване на 
необходимите процедури за 
заличаване, прикриване или 
превръщане на личните данни в 
нечетими.“

Or. en

Изменение 8
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2003/98/ЕО
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 9
Предложение за директива
Член 1 – точка 5 – подточка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 10
Предложение за директива
Член 1 – точка 5 – подточка 1 а (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Добавя се следният параграф:
„(1а) В съответствие с принципите 
на защита на личната сфера и на 
личните данни, като има предвид, че 
всеки документ, съдържа лични 
данни, както са определени в 
действащото законодателство, 
публичните органи следва да осигурят 
нейната анонимност преди да бъде 
публикувана.“

Or. en
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Изменение 11
Предложение за директива
Член 1 – точка -10 (нова)
Директива 2003/98/ЕО
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-10. Член 11, параграф 2 се заменя със 
следното:
"2. Въпреки това, в случаите, в които 
в интерес на обществото е необходимо 
включването на изключително право 
при предоставянето на услуга, 
валидността на основанието за 
предоставяне на такова 
изключително право подлежи на 
редовно преразглеждане от независим 
орган, като при всички случаи 
подлежи на такова преразглеждане на 
всеки три години. Изключителните 
споразумения, установени след 
влизането в сила на настоящата 
директива, следва да бъдат прозрачни 
и да се обнародват.

Or. en


