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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W Poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W Poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0877),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–
0502/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
25 kwietnia 2012 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Kultury i Edukacji oraz 
Komisji Prawnej (A7-0000/2012),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 5 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając opinię Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych1, 
______________
1 Opinia Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych z dnia 18 kwietnia 

                                               
1 Dz.U. L 191 z 29.6.2012, s. 129.
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2012 r. w sprawie pakietu Komisji 
Europejskiej dotyczącego otwartych 
danych zawierającego wniosek dotyczący 
dyrektywy zmieniającej dyrektywę 
2003/98/WE w sprawie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego (ISP)

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Nadmierne opłaty utrudniają 
ponowne wykorzystanie informacji 
sektora publicznego oraz szkodzą 
przejrzystości i zaangażowaniu MŚP w 
lepsze świadczenie usług w oparciu o 
informacje publiczne. Należy zachęcać 
organy publiczne do zagwarantowania, w 
miarę możliwości, takich opłat za 
informacje, które nie przekraczają ich 
kosztów krańcowych. Informacje sektora 
publicznego to informacje gromadzone, 
zamawiane lub generowane do 
wewnętrznych celów organów 
publicznych, a nie do celów ponownego 
wykorzystania. Opłaty powinny zatem 
dotyczyć kosztów poniesionych w związku 
z ich reprodukcją i rozpowszechnianiem. 
W razie ich negatywnego wpływu na 
przychody finansowe podmiotów 
publicznych w rezultacie niższych 
dochodów ze sprzedaży informacji, 
powinny one być kompensowane z 
budżetu centralnego, który powinien 
skorzystać na ograniczonych obciążeniach 
administracyjnych i pobudzeniu 
działalności gospodarczej.

Or. en
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Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Należy wprowadzić obowiązek 
umożliwiania ponownego wykorzystania 
wszystkich powszechnie dostępnych 
dokumentów, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu ochrony prywatności i 
danych osobowych na szczeblu Unii, 
włącznie z transgranicznym ponownym 
wykorzystaniem danych, poprzez 
zapewnienie anonimizacji danych 
osobowych.

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niniejsza dyrektywa uwzględnia 
prawa podstawowe i zasady uznane w 
szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w tym
prawo własności (art. 17). Żaden z 
przepisów niniejszej dyrektywy nie 
powinien być interpretowany lub wdrażany 
w sposób, który nie jest zgodny z 
Europejską Konwencją Praw Człowieka.

(16) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw 
podstawowych ani zasad uznanych w 
szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w tym
prawa do ochrony danych osobowych we 
wszystkich aspektach życia (art. 8) oraz 
prawa własności (art. 17). Żaden z 
przepisów niniejszej dyrektywy nie 
powinien być interpretowany lub wdrażany 
w sposób, który nie jest zgodny z 
Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Komisja powinna udzielić państwom 
członkowskim pomocy przy wdrażaniu 
dyrektywy w sposób spójny poprzez 
wydanie wytycznych, szczególnie 
w sprawie opłat i obliczania kosztów, 
zalecanych warunków licencji oraz 
formatów, po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami.

(18) Komisja powinna udzielić państwom 
członkowskim pomocy przy wdrażaniu 
dyrektywy w sposób spójny poprzez 
wydanie wytycznych, szczególnie 
w sprawie opłat i obliczania kosztów, 
zalecanych warunków licencji oraz 
formatów, po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami. Dlatego też 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
sprzyjać transgranicznej wymianie 
najlepszych praktyk i wiedzy między 
zainteresowanymi podmiotami, organami 
publicznymi i organami regulacyjnymi.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 2 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W art. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„6a. „neutralny technologicznie” oznacza, 
że format elektroniczny nie powinien 
wymagać ani zakładać posiadania 
szczególnej technologii w celu uzyskania 
dostępu, zmiany lub (ponownego) 
przetworzenia przedstawionej w nim 
zawartości;”.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 2 – ustęp 6 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W art. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„6b. „anonimizacja” oznacza poddanie 
procesowi mającemu na celu usunięcie, 
zamaskowanie lub uniemożliwienie 
odczytania danych osobowych.”.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, 
państwa członkowskie zapewniają 
możliwość ponownego wykorzystywania 
dokumentów, o których mowa w art. 1, do 
celów komercyjnych lub niekomercyjnych 
zgodnie z warunkami określonymi w 
rozdziałach III i IV.

1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, 
państwa członkowskie zapewniają 
możliwość ponownego wykorzystywania 
dokumentów organów sektora 
publicznego, o których mowa w art. 1, do 
celów komercyjnych lub niekomercyjnych 
zgodnie z warunkami określonymi w 
rozdziałach III i IV, pod warunkiem że 
chodzi o dokumenty, które są 
sklasyfikowane jako dostępne na mocy 
obowiązujących w państwach 
członkowskich przepisów dotyczących 
dostępu do informacji sektora 
publicznego. Tego rodzaju dokumenty są 
rozpowszechniane, w miarę możliwości, w 
neutralnym technologicznie formacie 
przeznaczonym do odczytu 
komputerowego.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5 – podpunkt 1
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Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w ust. 1 sformułowanie „przy 
wykorzystaniu środków elektronicznych” 
zastępuje się sformułowaniem „w formacie 
przeznaczonym do odczytu 
komputerowego i wraz z ich metadanymi”.

1) w ust. 1 sformułowanie „przy 
wykorzystaniu środków elektronicznych” 
zastępuje się sformułowaniem „w formacie 
przeznaczonym do odczytu 
komputerowego i wraz z ich metadanymi, 
w sposób neutralny technologicznie”.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5 – podpunkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Zgodnie z zasadami ochrony życia 
prywatnego i danych osobowych, w 
przypadku, gdy dany dokument zawiera 
dane osobowe zdefiniowane w
obowiązującym prawodawstwie, przed 
jego opublikowaniem organy publiczne 
powinny zadbać o jego anonimizację.”.

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt -10 (nowy)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-10. Art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jednakże jeśli prawo wyłączne jest 
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konieczne do dostarczania usług w 
interesie publicznym, ważność przyczyn 
uzasadniających przyznanie prawa 
wyłącznego podlega regularnym 
przeglądom dokonywanym przez 
niezależny organ i, w każdym 
przypadku, przeglądu dokonuje się co 
trzy lata. Umowy o wyłączności zawarte 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy 
są przejrzyste i podane do publicznej 
wiadomości.”.

Or. en


