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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/98/ES 
o ponovni uporabi informacij javnega sektorja
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0877),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0502/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. aprila 20121 ,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za 
pravne zadeve (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Navedba sklicevanja 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju mnenja Evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov1, 
______________
1 Mnenje evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov z dne 18. aprila 2012 o 
„Open-Data Package“ Evropske 

                                               
1 UL C 191, 29.6.2012, str. 129.
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Komisije, vključno s predlogom direktive 
o spremembi Direktive 2003/98/ES o 
ponovni uporabi informacij javnega 
sektorja (PSI)

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Zaračunavanje previsokih pristojbin 
omejuje ponovno uporabo informacij 
javnega sektorja in neugodno vpliva na 
preglednost ter na sodelovanje MSP pri 
izboljšanju storitev, ki temeljijo na javnih 
informacijah. Javne organe bi bilo treba 
spodbujati, da bi zagotovili, da pristojbine 
za informacije ne bi presegle njihovih 
mejnih stroškov. Informacije javnega 
sektorja so informacije, ki se zbirajo, 
naročajo ali ustvarjajo za interne potrebe 
javnega organa in niso namenjene za 
nadaljnjo uporabo. Zato bi morale biti 
pristojbine omejene na stroške 
razmnoževanja in širjenja. Če nižji 
prihodki od prodaje teh informacij 
negativno vplivajo na finančne prihodke 
javnih organov, bi bilo treba izpad 
nadomestiti iz osrednjega proračuna, ki je 
razbremenjen zaradi nižjih upravnih 
stroškov in spodbujanja poslovnih 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 6a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Obveznost zagotavljanja ponovne 
uporabe vseh splošno razpoložljivih 
dokumentov naj bi spremljalo 
zagotavljanje varovanja zasebnosti in 
osebnih podatkov na ravni Unije, 
vključno s ponovno čezmejno uporabo 
podatkov, tako da se zagotovi 
anonimiziranje osebnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ta direktiva upošteva temeljne pravice 
in je skladna z načeli zlasti Listine o 
temeljnih pravicah Evropske unije, 
vključno z lastninsko pravico (člen 17). Ta 
direktiva se ne sme v nobenem delu 
razlagati ali izvajati na način, ki ni skladen 
z Evropsko konvencijo o človekovih 
pravicah.

(16) Ta direktiva upošteva temeljne pravice 
in je skladna z načeli zlasti Listine o 
temeljnih pravicah Evropske unije, 
vključno s pravico do varstva osebnih 
podatkov na vseh področjih življenja (člen 
8) in z lastninsko pravico (člen 17). Ta 
direktiva se ne sme v nobenem delu 
razlagati ali izvajati na način, ki ni skladen 
z Evropsko konvencijo o človekovih 
pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Komisija bi morala državam članicam 
pomagati pri doslednem izvajanju 
Direktive z dajanjem smernic, zlasti glede 
zaračunavanja in izračunavanja stroškov, 
priporočenih pogojev za izdajo dovoljenj 

(18) Komisija bi morala državam članicam 
pomagati pri doslednem izvajanju 
Direktive z dajanjem smernic, zlasti glede 
zaračunavanja in izračunavanja stroškov, 
priporočenih pogojev za izdajo dovoljenj 
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ter formatov, po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi.

ter formatov, po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi. Zato bi morali 
Komisija in države članice spodbujati 
čezmejno izmenjavo dobrih praks in 
znanja med zainteresiranimi stranmi, 
javnimi organi in regulatorji.

Or. en

Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Člen 1 – točka 2a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 2 – odstavek 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V členu 2 se doda naslednji odstavek:
„6a. „tehnološko nevtralno“ pomeni, da 
elektronski format ne bi smel zahtevati ali 
predvideti določene tehnologije za dostop 
do teh vsebin, za njihovo spreminjanje ali 
(ponovno) predelavo“;

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Člen 1 – točka 2b (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 2 – odstavek 6b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. V členu 2 se doda naslednji odstavek:
„6b. „anonimiziranje“ pomeni izvajanje 
potrebnih postopkov za brisanje ali 
prikrivanje osebnih podatkov ter 
postopkov, ki te podatke naredijo 
nečitljive.“

Or. en
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Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/98/ES
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ob upoštevanju odstavka (2) države 
članice zagotovijo, da se lahko dokumenti 
iz člena 1 ponovno uporabijo za 
komercialne ali nekomercialne namene v 
skladu s pogoji iz poglavij III in IV.

(1) Ob upoštevanju odstavka (2) države 
članice zagotovijo, da se lahko dokumenti
organov javnega sektorja iz člena 1 
ponovno uporabijo za komercialne ali 
nekomercialne namene v skladu s pogoji iz 
poglavij III in IV, če gre za dokumente, ki 
so dostopni po pravilih o dostopu do 
informacij javnega sektorja, ki obstajajo v 
državah članicah. Ti dokumenti se, 
kolikor je mogoče, razširjajo v tehnološko 
nevtralni, strojno berljivi obliki.

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V odstavku 1 se izraz „in elektronsko“ 
nadomesti z izrazom „v strojno berljivem 
formatu in skupaj z njihovimi 
metapodatki.“.

(1) V odstavku 1 se izraz „in elektronsko“ 
nadomesti z izrazom „v strojno berljivem 
formatu in skupaj z njihovimi metapodatki
na tehnološko nevtralen način.“.

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5 – točka 1a (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 5 – odstavek 1a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Vstavi se naslednji odstavek:
„(1a) Če dokument vsebuje osebne 
podatke, kot jih določa veljavna 
zakonodaja, bi morali javni organi v 
skladu z načelom zaščite zasebnosti in 
osebnih podatkov zagotoviti, da se ti 
podatki pred objavo anonimizirajo.“.

Or. en

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Člen 1 – točka -10 (novo)
Direktiva 2003/98/ES
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-10. Člen 11(2) se nadomesti z 
naslednjim:
„2. Če pa je izključna pravica potrebna za 
zagotovitev storitve v javnem interesu, 
mora neodvisni organ redno, najmanj pa 
vsake tri leta, preveriti veljavnost razloga 
za odobritev takšne izključne pravice. 
Izključni dogovori, sprejeti po začetku 
veljavnosti te direktive, so pregledni in se 
javno objavijo.“

Or. en


