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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2011)0877),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0502/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. apríla 
20121,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výbor pre 
právne veci (A7–0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Citácia 5a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko Európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov1, 
______________
1Stanovisko Európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov z 18. apríla 
2012 k balíku otvoreného prístupu 
k údajom Európskej komisie vrátane 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 191, 29.06.12, s. 129.
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návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 2003/98/ES o opakovanom 
použití informácií verejného sektora

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Ukladanie príliš vysokých poplatkov
bráni opakovanému používaniu 
informácií verejného sektora, znižuje
transparentnosť a znemožňuje zapojenie
malých a stredných podnikov do 
zlepšovania služieb založených na
verejných informáciách. Verejné orgány 
by mali byť pobádané, aby pokiaľ možno
zabezpečili, aby poplatky za poskytnutie
informácií neprekračovali hraničné 
náklady. Informácie verejného sektora sú
informácie, ktoré boli získané, objednané
alebo vytvorené na interné účely
verejného orgánu, a nie na opakované
použitie. Poplatky by preto mali byť 
uložené len v takej výške, aby pokryli 
náklady na reprodukciu a šírenie 
informácií. Ak by sa nižšie príjmy z
predaja informácií negatívne premietali
do finančných príjmov verejných orgánov, 
tieto orgány by mali dostať kompenzáciu
zo štátneho rozpočtu, na ktorý pozitívne 
vplýva jednoduchšia administratíva a 
povzbudenie podnikateľskej činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Mala by sa stanoviť povinnosť, aby
na opakované použitie bolo možné 
poskytnúť všetky všeobecne dostupné 
dokumenty, a súčasne je potrebné
zabezpečiť ochranu súkromia a osobných
údajov na úrovni Únie vrátane prípadov
cezhraničného opätovného použitia
údajov pomocou anonymizácie osobných
údajov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) V tejto smernici sa rešpektujú 
základné práva a dodržiavajú zásady 
uznané predovšetkým v Charte základných 
práv Európskej únie vrátane práva vlastniť 
majetok (článok 17). Nič v tejto smernici 
by sa nemalo vykladať ani vykonávať 
spôsobom, ktorý nie je v súlade s 
Európskym dohovorom o ľudských 
právach.

(16) V tejto smernici sa rešpektujú 
základné práva a dodržiavajú zásady 
uznané predovšetkým v Charte základných 
práv Európskej únie vrátane práva na 
ochranu osobných údajov vo všetkých 
oblastiach života (článok 8) a právo 
vlastniť majetok (článok 17). Nič v tejto 
smernici by sa nemalo vykladať ani 
vykonávať spôsobom, ktorý nie je v súlade 
s Európskym dohovorom o ľudských 
právach.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Komisia by mala asistovať členským 
štátom pri vykonávaní smernice jednotným 
spôsobom a na tento účel poskytovať, po 

(18) Komisia by mala asistovať členským 
štátom pri vykonávaní smernice jednotným 
spôsobom a na tento účel poskytovať, po 
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konzultáciách so zainteresovanými 
stranami, usmernenia, predovšetkým 
v otázke spoplatňovania a výpočtu 
nákladov, odporúčaných podmienok 
udeľovania licencií a formátov.

konzultáciách so zainteresovanými 
stranami, usmernenia, predovšetkým 
v otázke spoplatňovania a výpočtu 
nákladov, odporúčaných podmienok 
udeľovania licencií a formátov. Z tohto
dôvodu by mala Komisia a členské štáty
podporovať cezhraničnú výmenu
najlepších postupov a znalostí medzi
zainteresovanými stranami a verejnými a
regulačnými orgánmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Článok 1 – bod 2a (nový)
Smernica 2003/98/ES
Článok 2 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. V článku 2 sa dopĺňa tento odsek:
„6a. „technologicky neutrálny“ formát je
elektronický formát, ktorý by na účely
prístupu, úpravy a (opätovného) 
spracovania obsahu nemal vyžadovať ani
predpokladať využitie konkrétnej 
technológie“;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice
Článok 1 – bod 2b (nový)
Smernica 2003/98/ES
Článok 2 – odsek 6b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. V článku 2 sa dopĺňa tento odsek:
„6b. „anonymizácia“ je vykonanie úkonov
potrebných na vymazanie, skrytie alebo
znemožnenie čitateľnosti osobných
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údajov."

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/98/ES
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Členské štáty podľa odseku 2 
zabezpečujú možnosť opakovaného 
použitia dokumentov uvedených v článku 1 
na obchodné a neobchodné účely v súlade 
s podmienkami ustanovenými v kapitolách 
III a IV.

(1) Členské štáty podľa odseku 2 
zabezpečujú možnosť opakovaného 
použitia dokumentov subjektov verejného 
sektora uvedených v článku 1 na obchodné 
a neobchodné účely v súlade 
s podmienkami ustanovenými v kapitolách 
III a IV za predpokladu, že ide 
o dokumenty, ktoré sú prístupné na 
základe pravidiel členských štátov 
týkajúcich sa prístupu k informáciám 
verejného sektora. Tieto dokumenty sa 
šíria pokiaľ možno v technologicky 
neutrálnej, strojovo čitateľnej forme.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – bod 1
Smernica 2003/98/ES
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V odseku 1 sa výraz „v elektronickej 
forme“ nahrádza výrazom „v strojovo 
čitateľnom formáte spolu s ich 
metaúdajmi“.

(1) V odseku 1 sa výraz „v elektronickej 
forme“ nahrádza výrazom „v 
technologicky neutrálnom strojovo 
čitateľnom formáte spolu s ich 
metaúdajmi“.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – bod 1a (nový)
Smernica 2003/98/ES
Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Vkladá sa tento odsek:
„(1a) V súlade so zásadami ochrany
súkromia a osobných údajov by verejné
orgány mali zabezpečiť, aby všetky 
dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje
vymedzené v platných právnych
predpisoch, boli pred zverejnením
anonymizované.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 1 – bod -10 (nový)
Smernica 2003/98/ES
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-10. Článok 11 ods. 2 sa nahrádza takto:
„2. Ak sú však výhradné práva 
nevyhnutné na zabezpečenie služieb vo 
verejnom záujme, nezávislý orgán 
pravidelne overuje dôvod na udelenie 
takého výhradného práva, v každom 
prípade minimálne každé tri roky. 
Výhradné dohody uzavreté po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice, 
musia byť transparentné a zverejnené.“

Or. en


