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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/98/ES 
o opakovaném použití informací veřejného sektoru
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0877),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0502/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. dubna 
20121,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro právní 
záležitosti (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Právní východisko 5 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na stanovisko evropského 
inspektora ochrany údajů1, 
______________
1 Stanovisko evropského inspektora 
ochrany údajů ze dne 18. dubna 2012 
k balíčku opatření Evropské komise 

                                               
1 Úř. věst. C 191, 29.6.2012, s. 129.
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ohledně „veřejně přístupných údajů“, 
včetně návrhu směrnice, kterou se mění 
směrnice 2003/98/ES o opakovaném 
použití informací veřejného sektoru

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Ukládání příliš vysokých poplatků 
brání opakovanému použití informací 
veřejného sektoru, snižuje 
transparentnost a znemožňuje zapojení 
malých a středních podniků do zlepšování 
služeb založených na veřejných 
informacích. Veřejné orgány by měly být 
vybízeny k tomu, aby pokud možno 
zajistily, aby poplatky za poskytnutí 
informací nepřevyšovaly jejich mezní 
náklady. Informace veřejného sektoru je 
informace, která byla získána, objednána 
nebo vytvořena pro interní účely 
veřejného orgánu, a nikoli 
k opakovanému využití. Poplatky by proto 
měly být ukládány pouze v takové výši, 
aby pokryly náklady na reprodukci 
a šíření informací. Pokud by se nižší 
příjmy z prodeje informací negativně 
promítaly do finančních příjmů veřejných 
orgánů, mělo by se těmto orgánům dostat 
kompenzace ze státního rozpočtu, který 
má prospěch z jednodušší administrativy 
a z povzbuzení obchodní činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Měla by se stanovit povinnost, aby 
všechny obecně dostupné dokumenty bylo 
možné poskytnout k opakovanému použití, 
a současně je třeba pomocí anonymizace 
osobních údajů zajistit ochranu soukromí 
a osobních údajů na úrovni Unie, včetně 
případů přeshraničního opětovného 
použití údajů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Tato směrnice dodržuje základní práva 
a zachovává zásady uznané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie, 
včetně práva na vlastnictví (článek 17). 
Žádné ustanovení této směrnice by nemělo 
být vykládáno nebo uplatňováno 
způsobem, který není slučitelný 
s Evropskou úmluvou o ochraně lidských 
práv.

(16) Tato směrnice dodržuje základní práva 
a zachovává zásady uznané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie,
včetně práva na ochranu osobních údajů 
ve všech životních situacích (článek 8) 
a práva na vlastnictví (článek 17). Žádné 
ustanovení této směrnice by nemělo být 
vykládáno nebo uplatňováno způsobem, 
který není slučitelný s Evropskou úmluvou 
o ochraně lidských práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Komise by měla být nápomocna 
členským státům při provádění směrnice 
jednotným způsobem a za tím účelem 
vydat po konzultaci se zúčastněnými 
stranami pokyny týkající se zejména 

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

poplatků a výpočtu nákladů, doporučených 
podmínek udělování licencí a formátů.
Z tohoto důvodu by měla Komise 
s členskými státy podporovat přeshraniční 
výměnu osvědčených postupů a vědomostí 
mezi zainteresovanými stranami 
a veřejnými a regulačními orgány.

Or. en

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V článku 2 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„6a. „technologicky neutrálním“ 
formátem rozumí, že elektronický formát 
by neměl pro účely přístupu, úpravy 
a (opětovného) zpracování obsahu 
vyžadovat, ani předpokládat využití 
konkrétní technologie“;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 b (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 2 b – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V článku 2 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„6b. „anonymizací“ rozumí provedení 
úkonů nezbytných k vymazání, zašifrování 
nebo znečitelnění osobních údajů.“
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Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 5 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vkládá se nový odstavec, který zní:
„1a. V souladu se zásadami ochrany 
soukromí a osobních údajů by veřejné 
orgány měly zajistit, aby všechny 
dokumenty, které obsahují osobní údaje 
podle definice v platných právních 
předpisech, byly před zveřejněním 
anonymizovány.“

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod -10 (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-10. V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Je-li však pro poskytování služby ve 
veřejném zájmu výhradní právo 
nezbytné, je platnost důvodů udělení 
takového výhradního práva pravidelně 
přezkoumávána nezávislým orgánem, 
a to alespoň každé tři roky. Výhradní 
dohody uzavřené po vstupu této 
směrnice v platnost jsou průhledné 
a veřejně oznámené.“.

Or. en


