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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise 
kohta
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0877),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0502/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. aprilli 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-
0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Viies a volitus (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa 
andmekaitseinspektori arvamust1, 
______________
1 Euroopa andmekaitseinspektori 18. 

                                               
1 ELT C 191, 29.6.2012, lk 129.
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aprilli 2012. aasta arvamus Euroopa 
Komisjoni avatud andmete paketi kohta, 
mis sisaldab direktiivi ettepanekut, 
millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ 
avaliku sektori valduses oleva teabe 
taaskasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liiga kõrged tasud raskendavad 
avaliku sektori teabe taaskasutamist ning 
takistavad läbipaistvust ja VKEde 
kaasamist teenuste parandamisse, mis 
põhinevad avalikul teabel. Avaliku sektori 
asutusi tuleks innustada tagama 
võimaluse korral, et teabe tasud ei ületa 
selle piirkulu. Avaliku sektori teave on 
teave, mida kogutakse, tellitakse või 
luuakse avaliku sektori asutuse 
sisetarbeks ja mitte taaskasutamiseks. 
Seetõttu tuleks tasustada üksnes 
paljundamisest ja levitamisest tulenevate 
kulude eest. Kui kulud mõjutavad 
negatiivselt avaliku sektori asutuste 
tulusid, mis tuleneb teabemüügist 
saadavast madalamast sissetulekust, 
tuleks seda kompenseerida riigieelarvest, 
mis peaks saama kasu haldusmenetluse 
lihtsustamisest ja äritegevuse 
stimuleerimisest.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Tuleks kehtestada kohustus teha 
kõik üldiselt kättesaadavad dokumendid 
taaskasutatavaks, tagades samal ajal 
eraelu puutumatuse ja isikuandmete 
kaitse liidu tasandil, sealhulgas piiriülene 
andmete taaskasutamine, isikuandmete 
anonüümseks muutmise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, sealhulgas õigust omandile 
(artikkel 17). Direktiivi ei tohi tõlgendada 
ega rakendada viisil, mis läheb vastuollu 
Euroopa inimõiguste konventsiooniga.

(16) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, sealhulgas õigust 
isikuandmete kaitsele kõigis 
eluvaldkondades (artikkel 8) ja õigust 
omandile (artikkel 17). Direktiivi ei tohi 
tõlgendada ega rakendada viisil, mis läheb 
vastuollu Euroopa inimõiguste 
konventsiooniga.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Komisjon peaks abistama liikmesriike 
direktiivi järjekindlal rakendamisel, andes 
suuniseid, eelkõige tasu võtmise ja kulude 
arvutamise, soovitatud 
litsentsimistingimuste ja vormingute kohta, 
pärast konsulteerimist huvitatud isikutega.

(18) Komisjon peaks abistama liikmesriike 
direktiivi järjekindlal rakendamisel, andes 
suuniseid, eelkõige tasu võtmise ja kulude 
arvutamise, soovitatud 
litsentsimistingimuste ja vormingute kohta, 
pärast konsulteerimist huvitatud isikutega.
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Seega peaksid komisjon ja liikmesriigid 
edendama piiriülest parimate tavade ja 
teadmiste vahetamist sidusrühmade, 
riigiasutuste ja reguleerivate asutuste 
vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 2 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artiklisse 2 lisatakse järgmine lõige:
"6 a. „tehnoloogianeutraalne” –
elektrooniline vorm peaks olema 
niisugune, et see ei nõua ega eelda sisule 
juurdepääsuks, selle muutmiseks ja 
(taas)töötlemiseks konkreetset 
tehnoloogiat”;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 2 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Artiklisse 2 lisatakse järgmine lõige:
"6 b. „anonüümseks muutmine” –
vajalike menetluste teostamine 
isikuandmete kustutamiseks, peitmiseks 
või loetamatuks muutmiseks.”

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikmesriigid tagavad lõike 2 kohaselt, 
et artiklis 1 osutatud dokumendid on 
ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel 
taaskasutatavad kooskõlas III ja IV 
peatükis sätestatud tingimustega.

(1) Liikmesriigid tagavad lõike 2 kohaselt, 
et avaliku sektori asutuste artiklis 1 
osutatud dokumendid on ärilistel või 
mitteärilistel eesmärkidel taaskasutatavad 
kooskõlas III ja IV peatükis sätestatud 
tingimustega, eeldusel et tegemist on 
dokumentidega, mis on juurdepääsetavad 
niisuguste liikmesriikides kehtivate 
eeskirjade kohaselt, mis käsitlevad 
juurdepääsu avaliku sektori valduses 
olevale teabele. Kõnealuseid dokumente 
levitatakse võimaluse korral 
tehnoloogianeutraalsel masinloetaval 
kujul.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 5 – punkt 1
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) lõikes 1 asendatakse sõna 
„elektroonilistelt” sõnadega „masinloetaval 
kujul ja koos nende metaandmetega”.”.

(1) lõikes 1 asendatakse sõna 
„elektroonilistelt” sõnadega „masinloetaval 
kujul ja koos nende metaandmetega 
tehnoloogianeutraalsel viisil ”.”.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 5 – punkt 1 a (uus)
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Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Lisatakse järgmine lõige:
"(1 a) Kui dokument sisaldab kehtivates 
õigusaktides määratletud isikuandmeid, 
peavad avaliku sektori asutused tagama, 
et need muudetakse eraelu puutumatuse 
ja isikuandmete kaitse põhimõtete 
kohaselt anonüümseks enne avaldamist.”.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -10 (uus)
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-10. Artikli 11 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
"2. Kui aga ainuõigus on vajalik, et 
pakkuda teenust avalikes huvides, 
vaadatakse kõnealuse ainuõiguse 
põhjendatus sõltumatu asutuse poolt
korrapäraselt läbi, kusjuures igal juhul 
vaadatakse see läbi iga kolme aasta 
järel. Pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist sõlmitud ainuõiguste 
kokkulepped peavad olema läbipaistvad 
ja need avalikustatakse.”.

Or. en


