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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0877),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0502/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto bei Teisės reikalų 
komiteto nuomones (A7–0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę1, 
______________
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno nuomonė apie Europos 
Komisijos parengtą Atvirųjų duomenų 

                                               
1 OL C 191, 2012 6 29, p. 129.
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paketą, apimantį pasiūlymą dėl 
direktyvos, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo 
sektoriaus informacijos pakartotinio 
naudojimo

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Per dideli mokesčiai trukdo VSI 
pakartotiniam naudojimui ir skaidrumui, 
taip pat neleidžia MVĮ dalyvauti gerinant 
VSI grindžiamas paslaugas. Viešojo 
sektoriaus institucijas reikėtų skatinti 
užtikrinti, kad mokestis už informaciją 
neviršyti ribinių sąnaudų, jei įmanoma. 
Viešojo sektoriaus informacija – tai 
informacija renkama, tvarkoma, 
užsakoma arba kuriama viešojo 
sektoriaus institucijos vidaus tikslais, 
neskirta pakartotinai naudoti, Taigi 
mokestis turėtų būti imamas tik 
sąnaudoms, patirtoms ją dauginant ir 
platinant, padengti. Jei viešojo sektoriaus 
įstaigų finansinėms pajamoms daromas 
neigiamas poveikis dėl mažesnių 
mokesčių už informacijos pardavimą, tai 
turėtų būti kompensuojama iš centrinio 
biudžeto, kadangi jam sumažėja našta dėl 
taikomų mažesnių administracinių 
mokesčiai ir verslo veiklos paskatų.

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) pareiga leisti pakartotinai naudoti 
visus visuotinai prieinamus dokumentus 
turėtų būti vykdoma kartu užtikrinant 
privatumą ir asmens duomenų apsaugą 
Sąjungos lygmeniu, taip pat 
tarpvalstybiniu mastu pakartotinai 
naudojant duomenis, laikantis asmens 
duomenų anonimiškumo reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) šioje direktyvoje laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, visų pirma 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, įskaitant teisę į nuosavybę 
(17 straipsnis). Jokia šios direktyvos 
nuostata negali būti aiškinama ar 
įgyvendinama su Europos žmogaus teisių 
konvencija nesuderinamu būdu;

(16) šiuo reglamentu nepažeidžiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
visų pirma pripažintų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, įskaitant teisę 
į asmens duomenų apsaugą visomis 
gyvenimo aplinkybėmis (8 straipsnis) ir 
teisę į nuosavybę (17 straipsnis); Jokia šios 
direktyvos nuostata negali būti aiškinama 
ar įgyvendinama su Europos žmogaus 
teisių konvencija nesuderinamu būdu;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Komisija turėtų padėti valstybėms 
narėms nuosekliai įgyvendinti direktyvą ir 
tuo tikslu po konsultacijų su 
suinteresuotosiomis šalimis teikti 
rekomendacijas dėl licencijų išdavimo 

(18) Komisija turėtų padėti valstybėms 
narėms nuosekliai įgyvendinti direktyvą ir 
tuo tikslu po konsultacijų su 
suinteresuotosiomis šalimis teikti 
rekomendacijas dėl licencijų išdavimo 
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sąlygų ir formatų, visų pirma 
apmokestinimo ir sąnaudų apskaičiavimo 
atžvilgiu;

sąlygų ir formatų, visų pirma 
apmokestinimo ir sąnaudų apskaičiavimo 
atžvilgiu; taigi Komisija ir valstybės narės 
turėtų skatinti keitimąsi geriausia 
praktika ir žiniomis tarp suinteresuotųjų 
šalių, viešojo sektoriaus institucijų ir 
reguliavimo institucijų tarpvalstybiniu 
mastu;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/98/EB
2 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 straipsnis papildomas šia dalimi:
„6a. „technologijos požiūriu neutralus“ 
reiškia, kad elektroninis formatas 
neturėtų reikalauti konkrečios 
technologijos prisijungiant prie turinio, jį 
modifikuojant arba (per)tvarkant“;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Direktyva 2003/98/EB
2 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. 2 straipsnis papildomas šia dalimi:
„6b. „duomenų įslaptinimas“ – tai 
reikiamų procedūrų atlikimas siekiant 
panaikinti asmens duomenis, juos paslėpti 
arba padaryti neįskaitomais.“

Or. en
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Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/98/EB
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pagal 2 dalį valstybės narės užtikrina, 
kad dokumentus, nurodytus 1 straipsnyje, 
būtų galima pakartotinai naudoti 
komerciniams arba nekomerciniams 
tikslams III ir IV skyriuose nustatytomis 
sąlygomis.

(1) Pagal 2 dalį valstybės narės užtikrina, 
kad viešųjų įstaigų dokumentus, nurodytus 
1 straipsnyje, būtų galima pakartotinai 
naudoti komerciniams arba 
nekomerciniams tikslams III ir IV 
skyriuose nustatytomis sąlygomis, jei tai 
yra dokumentai, kuriais pagal valstybėse 
narėse taikomas prieigą prie viešojo 
sektoriaus informacijos 
reglamentuojančias taisykles galima 
naudotis. Šie dokumentai, jei įmanoma, 
platinami technologiniu požiūriu 
neutralia elektronine forma.

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto 1 papunktis
Direktyva 2003/98/EB
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 1 dalyje žodžiai „elektroninėmis 
priemonėmis“ keičiami žodžiais 
„elektroniniais formatais kartu su šių 
dokumentų metaduomenimis“.

(1) 1 dalyje žodžiai „elektroninėmis 
priemonėmis“ keičiami žodžiais 
„elektroniniais formatais kartu su šių 
dokumentų metaduomenimis 
technologiniu požiūriu neutraliu būdu“.

Or. en
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Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto 1 a papunktis (naujas)
Direktyva 2003/98/EB
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) įterpiama ši dalis:
„(1a) Laikantis privatumo ir asmens 
duomenų apsaugos principų, kadangi bet 
kokiame dokumente yra asmens 
duomenų, kaip apibrėžta galiojančiais 
teisės aktais, viešojo sektoriaus institucijos 
turėtų užtikrinti, kad jie turi būti įslaptinti 
prieš paskelbimą;“.

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -10 punktas (naujas)
Direktyva 2003/98/EB
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-10. 11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Tačiau tais atvejais, kai išskirtinė teisė 
yra būtina viešojo intereso paslaugai, 
tokios išskirtinės teisės suteikimo 
pagrindo galiojimas yra reguliariai 
peržiūrimas nepriklausomos institucijos ir 
visais atvejais peržiūrimas kas treji metai.
Išskirtiniai susitarimai, sudaryti šiai 
direktyvai įsigaliojus, turi būti skaidrūs ir 
viešai skelbiami.“

Or. en


