
PA\909674BG.doc PE494.520v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

2011/0430(COD)

20.7.2012

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по правни въпроси

на вниманието на комисия по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната 
употреба на информацията в обществения сектор
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

Докладчик по становище: Marielle Gallo



PE494.520v01-00 2/13 PA\909674BG.doc

BG

PA_Legam



PA\909674BG.doc 3/13 PE494.520v01-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за директива се вписва в рамките на цифровата стратегия за Европа. В 
действителност, информацията в обществения сектор може да се използва за 
разработване на нови продукти и услуги с цифрово съдържание и съдържа голям 
потенциал за растеж, който не е използван в достатъчна степен от държавите членки.

Докладчикът по становище приветства предложението на Европейската комисия, което 
идва съвсем навреме, като се има предвид, че преминахме от интернет на 
информацията и познанието към интернет на данните.

По отношение на съдържаните на предложението за директива, в кратката си 
обосновка, докладчикът желае да изтъкне следните елементи:

1. Обхват на директивата
Целесъобразно е да се добави, че документите, които не са достъпни по съображения, 
свързани със защита на личните данни, са изключени от обхвата на директивата.

2. Определения
За да се улесни повторната й употреба, информацията в обществения сектор следва да 
бъде предоставени в машинночетими и технологично неутрални формати. 
Целесъобразно е да се избягва, доколкото е възможно, необходимостта от специална 
технология за обработка на документите.

3. Такси
Въпросът с таксите е от ключово значение за успеха на повторното използване на 
информация в обществения сектор. Ако размерът на събираните такси е прекалено 
висок, разходите по разработването на нови продукти и услуги с цифрово съдържание 
ще бъдат непостижими за предприятията, особено за начинаещите предприятия и МСП. 
Освен това, част от приходите на някои органи от обществения сектор се формира от 
упражняване на правата им върху интелектуална собственост.

Докладчикът по становище осъзнава, че е необходимо между тези две цели да се 
установи равновесие: нарастваща повторна употреба на информация от обществения 
сектор, от една страна, и финансиране на предоставянето на обществени услуги от 
страна на определени органи, от друга. Докладчикът предлага да се запази 
възможността някои публични органи, както и библиотеките, музеите и архивите, да 
изискват такси, надвишаващи допълнителните разходи по възпроизвеждане и 
предоставяне на разположение, въз основа на обективни, прозрачни и подлежащи на 
проверка критерии, и при условие, че бъдат одобрени от националния орган, 
компетентен по въпросите на надзора на повторната употреба на информация в 
обществения сектор.

4. Независим орган, отговарящ за надзора на повторната употреба на информация в 
обществения сектор.
Накрая, докладчикът по становище счита, че за целите на надзора на повторната 
употреба на информация в обществения сектор не е необходимо създаването на нов 
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административен орган. Държавите членки могат да възложат на съществуващ орган 
успешното изпълнение на тази функция.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Поради това в Директива 2003/98/ЕО 
следва да предвиди ясно задължение за 
държавите членки да позволят 
повторната употреба на всички 
общодостъпни документи. Тъй като 
представлява ограничение на правата 
върху интелектуалната собственост 
на авторите на документите, 
обхватът на подобно обвързване 
между правото на достъп и правото 
на употреба следва да се ограничи до 
абсолютно необходимото за 
постигането на целта на 
въвеждането му.  В това отношение, 
като се вземат предвид 
законодателството на Съюза и 
международните задължения на 
държавите членки и Съюза, по-
специално съгласно Бернската 
конвенция за защита на литературни 
и художествени произведения и 
Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правото 
върху интелектуална собственост 
(споразумението TRIPS), 
документите, за които правата върху 
интелектуалната собственост са 
притежание на трети страни, следва 
да се изключат от обхвата на 
Директива 2003/98/ЕО. Ако трета 
страна е била първоначалният 
притежател на документ, 
съхраняван от библиотеки 

(7) Поради това в Директива 2003/98/ЕО 
следва да предвиди ясно задължение за 
държавите членки да позволят 
повторната употреба на всички 
общодостъпни документи. Посоченото 
задължение не се прилага по 
отношение на документи, които в 
съответствие с действащите в 
държавите членки правила, не са 
достъпни, както и по отношение на 
предвидените в настоящата 
директива изключения.
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(включително университетски 
библиотеки), музеи и архиви, който 
все още е защитен от права върху 
интелектуалната собственост, за 
целите на директивата този 
документ следва да се разглежда като 
документ, за който правата върху 
интелектуалната собственост са 
притежание на трета страна.

Or. fr

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Като се вземат предвид 
законодателните разпоредби на 
Съюза и на държавите членки, и 
международните задължения на 
Съюза, по-специално произтичащите 
от Бернската конвенция за защита 
на литературни и художествени 
произведения и Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правото върху интелектуална 
собственост (споразумението TRIPS), 
документите, за които правата върху 
интелектуалната собственост са 
притежание на трети лица, следва да 
се изключат от обхвата на 
Директива 2003/98/ЕО. Ако трето 
лице е бил първоначалният 
притежател на документ, 
съхраняван от библиотеки 
(включително университетски 
библиотеки), музеи и архиви, който 
все още е защитен от права върху 
интелектуалната собственост, за 
целите на директивата този 
документ следва да се разглежда като 
документ, за който правата върху 
интелектуалната собственост са 
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притежание на трето лице.

Or. fr

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Обхватът на приложение на 
директивата се разширява, за да обхване 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви. Директивата не се прилага към 
други културни институции, например 
опери, балети или театри, включително 
архивите, които са част от тези 
институции.

(10) Обхватът на приложение на 
директивата се разширява, за да обхване 
библиотеки (включително 
университетски библиотеки), музеи и 
архиви. Директивата не се прилага към 
други културни институции, например 
опери, балети или театри, включително 
архивите, които са част от тези 
институции, нито към държавни 
институции за радиоразпръскване.

Or. fr

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За улесняване на повторната 
употреба органите от обществения 
сектор следва да предоставят 
документите в машинночетими формати 
и заедно с метаданните им, където това 
е възможно и целесъобразно, във 
формат, гарантиращ оперативна 
съвместимост, т.е. чрез обработката им 
по начин, съответстващ на принципите, 
които уреждат изискванията за 
съвместимост и използваемост на 
пространствената информация съгласно 
Директива 2007/2/ЕО на Европейския 

(11) За улесняване на повторната 
употреба органите от обществения 
сектор следва да предоставят 
документите в  машинночетими и 
технологично неутрални формати, и 
заедно с метаданните им, където това е 
възможно и целесъобразно, във формат, 
гарантиращ оперативна съвместимост, 
т.е. чрез обработката им по начин, 
съответстващ на принципите, които 
уреждат изискванията за съвместимост 
и използваемост на пространствената 
информация съгласно Директива 
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парламент и на Съвета от 14 март 
2007 г. за създаване на инфраструктура 
за пространствена информация в 
Европейската общност (INSPIRE).

2007/2/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 14 март 2007 г. за 
създаване на инфраструктура за 
пространствена информация в 
Европейската общност (INSPIRE).

Or. fr

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Ако се налагат такси за повторната 
употреба на документи, те по принцип 
следва да бъдат ограничени до 
допълнителните разходи, възникнали за 
размножаването и
разпространението им, освен ако не е 
налице основателно заключение 
съгласно обективни, прозрачни и 
проверими критерии. Следва също по-
специално да се вземе предвид нуждата 
да не се ограничават органите от 
обществения сектор, които в хода на 
нормалната си работа покриват 
значителна част от текущите си разходи, 
свързани с изпълнението на 
обществената им задача, чрез 
възползване от правата си върху своята 
интелектуална собственост. Тежестта на 
доказване, че таксите са съобразени с 
разходите и съответстват на 
ограниченията, следва да се носи от 
органа от обществения сектор, таксуващ 
повторната употреба на документите.

(12) Ако се налагат такси за повторната 
употреба на документи, последните се 
определят в зависимост от 
обективни, прозрачни и подлежащи 
на проверка критерии, които 
гарантират равно третиране.  Те по 
принцип следва да бъдат ограничени до 
допълнителните разходи, възникнали за 
възпроизвеждането и предоставянето 
им.  Следва все пак да се вземе предвид 
нуждата да не се ограничават органите 
от обществения сектор, които в хода на 
нормалната си работа покриват 
значителна част от текущите си разходи, 
свързани с изпълнението на 
обществената им задача, чрез 
възползване от правата си върху своята 
интелектуална собственост.
Посочените органи следва да могат да 
събират такси, които надхвърлят 
допълнителните разходи по 
възпроизвеждане  и предоставяне на 
разположение, и които позволяват 
възвръщане на разумна инвестиция. 
Посочените такси следва да се 
определят според обективни, 
прозрачни и подлежащи на проверка 
критерии, които гарантират равно 
третиране. Тежестта на доказване, че 
таксите са съобразени с разходите и 
съответстват на ограниченията, следва 
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да се носи от органа от обществения 
сектор, таксуващ повторната употреба 
на документите.

Or. fr

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Във връзка с каквато и да било 
повторна употреба на даден документ, 
органите от обществения сектор могат 
да налагат условия на повторния 
ползвател, където това е изпълнимо, 
като например посочване на източника.
Каквито и да било лицензии за повторна 
употреба на информация от 
обществения сектор следва да поставят 
възможно най-малко ограничения за 
повторната употреба. Отворените 
лицензии, предоставени онлайн, които 
гарантират по-широки права на 
повторна употреба без технически, 
финансови или географски ограничения 
и се основават на отворени формати за 
данни, също могат да играят важна 
роля в това отношение. Поради това 
държавите членки следва да насърчават 
използването на отворени лицензии от 
държавната администрация.

(13) Във връзка с каквато и да било 
повторна употреба на даден документ, 
органите от обществения сектор могат 
да налагат условия на повторния 
ползвател, където това е изпълнимо, 
като например посочване на източника.
Каквито и да било лицензии за повторна 
употреба на информация от 
обществения сектор следва да поставят 
възможно най-малко ограничения за 
повторната употреба. Отворените 
лицензии, предоставени онлайн, които 
гарантират по-широки права на 
повторна употреба без технически, 
финансови или географски ограничения 
и се основават на отворени формати за 
данни, следва да играят важна роля в 
това отношение. Поради това държавите 
членки следва да насърчават 
използването на отворени лицензии от 
държавната администрация.

Or. fr
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Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За правилното прилагане на някои 
от разпоредбите на настоящата 
директива, като например за реда за 
търсене на правна защита, както и за 
спазване на принципите за таксуване и 
задълженията за докладване, се налага 
надзор от независим орган, компетентен 
по въпросите на повторната употреба на 
информация от обществения сектор. За 
да се гарантира съгласуваност на
подходите на ниво ЕС, следва да се 
насърчава координацията между 
независимите органи, по-специално 
чрез обмен на информация относно 
най-добрите практики и политиките 
за повторна употреба.

(14) За правилното прилагане на някои 
от разпоредбите на настоящата 
директива, като например за реда за 
търсене на правна защита, както и за 
спазване на принципите за таксуване и 
задълженията за докладване, се налага 
надзор от орган, компетентен по 
въпросите на повторната употреба на 
информация от обществения сектор.
Държавите членки определят 
органите, компетентни по въпросите
на надзора на повторната употреба 
на информация в обществения сектор.

Or. fr

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Необходимо е да се гарантира, че 
държавите членки (виж съображение 19) 
докладват на Комисията за степента на 
повторна употреба на информация от 
обществения сектор, условията, при 
които тя се предоставя, и за работата на
независимия орган. За да се гарантира 
съгласуваност на подходите на ниво ЕС, 
следва да се насърчава координацията 
между независимите органи, по-
специално чрез обмен на информация 
относно най-добрите практики и 
политиките за повторна употреба.

(17) Необходимо е да се гарантира, че 
държавите членки (виж съображение 19) 
докладват на Комисията за степента на 
повторна употреба на информация от 
обществения сектор, условията, при 
които тя се предоставя, и за работата на
органа, компетентен по въпросите на 
надзора на повторната употреба на 
информация в обществения сектор. За 
да се гарантира съгласуваност на 
подходите на ниво ЕС, следва да се 
насърчава координацията между 
независимите органи, по-специално чрез 
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обмен на информация относно най-
добрите практики и политиките за 
повторна употреба.

Or. fr

Изменение 9

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – подточка 2
Директива 2003/98/ЕО
Член 1 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) документи, притежание на учебни и 
изследователски заведения, като 
например научноизследователски 
институции, включително, ако е 
уместно, организации, създадени за 
разпространение на резултати от 
научноизследователска дейност, 
училища и университети (освен 
университетски библиотеки по 
отношение на документи различни от 
изследователски документи, защитени 
от права на трети страни върху 
интелектуална собственост) и;

д) документи, притежание на учебни и 
изследователски заведения, 
включително организации, създадени за 
разпространение на резултати от 
научноизследователска дейност, 
училища и университети (освен 
университетски библиотеки по 
отношение на документи различни от 
изследователски документи, защитени 
от права на трети страни върху 
интелектуална собственост) и;

Or. fr

Изменение 10

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – подточка 3
Директива 2003/98/ЕО
Член 1 – параграф 2 – буква e a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) до документи, които в 
съответствие с правото на 
държавите членки, не са достъпни по 
съображения, свързани със защита на 
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личните данни.

Or. fr

Изменение 11

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2003/98/ЕО
Член 2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „машинночетим“ означава, че 
цифровите документи са достатъчно
структурирани, за да могат компютърни 
приложни програми да идентифицират 
надеждно отделни данни и тяхната 
вътрешна структура.

6. „машинночетим“ означава, че 
цифровите документи са структурирани, 
за да могат компютърни приложни 
програми да могат да идентифицират 
надеждно технологично неутрални 
данни и да извличат съответните 
данни.

Or. fr

Изменение 12

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – подточка 2
Директива 2003/98/ЕО
Член 4 - параграф 4 - последно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата за правна защита включват 
възможността за преразглеждане от
независим орган, на който са 
предоставени специфични 
регулаторни правомощия по 
отношение на повторната употреба на 
информация от обществения сектор и 
чиито решения са задължителни за 
съответния орган от обществения 
сектор.

Средствата за правна защита включват 
възможността за преразглеждане от
орган по отношение на повторната 
употреба на информация от 
обществения сектор и чиито решения са 
задължителни за съответния орган от 
обществения сектор.

Or. fr
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – подточка 1
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В изключителни случаи, по-
специално когато органите от 
обществения сектор покриват
значителна част от оперативните си 
разходи, свързани с изпълнението на 
своите обществени задачи, като се 
възползват от правата си върху 
интелектуална собственост, на органите 
от обществения сектор може да се 
позволи да налагат такси за повторната 
употреба на документи, надхвърлящи 
допълнителните разходи, в съответствие 
с обективни, прозрачни и проверими 
критерии, стига това да е в интерес на 
обществото и да бъде одобрено от
независимия орган, споменат в член 4, 
параграф 4, и да не засяга параграфи 3 и 
4 от настоящия член.

2. Когато органите от обществения 
сектор покриват част от оперативните 
си разходи, свързани с изпълнението на 
своите обществени задачи, като се 
възползват от правата си върху 
интелектуална собственост, на органите 
от обществения сектор може да се 
позволи да налагат такси за повторната 
употреба на документи, надхвърлящи 
допълнителните разходи, в съответствие 
с обективни, прозрачни и проверими 
критерии, стига това да е в интерес на 
обществото и да бъде одобрено от
органа, споменат в член 4, параграф 4, и 
да не засяга параграфи 3 и 4 от 
настоящия член.

Or. fr

Изменение 14

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – подточка 2
Директива 2003/98/ЕО
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Независимо от параграфи 1 и 2, 
библиотеките (включително 
университетски библиотеки), музеите и 
архивите могат да налагат такси над 
допълнителните разходи за повторната 

3. Независимо от параграфи 1 и 2, 
библиотеките (включително 
университетски библиотеки), музеите и 
архивите могат да налагат такси над 
допълнителните разходи за повторната 
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употреба на документите, които 
притежават.

употреба на документите, които 
притежават въз основа на обективни, 
прозрачни и подлежащи на проверка 
критерии и при условие, че бъдат 
одобрени от посочения в член 4, 
параграф 4 орган.

Or. fr

Изменение 15

Предложение за директива
Член 1 – точка 9
Директива 2003/98/ЕО
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират 
наличието на практически
договорености, които да улесняват 
многоезичното търсене на документи, 
които са на разположение за повторна 
употреба, като например списъци с 
основни документи и съответните 
метаданни, за предпочитане достъпни 
онлайн и в машинночетим формат, 
както и портални уебсайтове, които 
съдържат връзки към децентрализирани 
списъци с материали.“

Държавите членки приемат
практически разпоредби, които да 
улесняват многоезичното търсене на 
документи, които са на разположение за 
повторна употреба, като например 
списъци с основни документи и 
съответните метаданни, за предпочитане 
достъпни онлайн и в машинночетим и 
технологично неутрален формат, 
както и портални уебсайтове, които 
съдържат връзки към децентрализирани 
списъци с материали.

Or. fr


