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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl direktyvos yra Europos skaitmeninės darbotvarkės dalis. Viešojo sektoriaus 
informacija gali būti panaudota kuriant naujus skaitmeninius produktus ir paslaugas bei yra 
didelis plėtros potencialo šaltinis, kuris iki šiol valstybėse narėse buvo išnaudojamas 
nepakankamai.

Nuomonės referentė džiaugiasi dėl Komisijos pasiūlymo savalaikiškumo, kadangi internetas 
daugiau nėra suprantamas kaip informacijos ir žinių šaltinis, o labiau kaip duomenų šaltinis. 

Kai tai susiję su pasiūlymo turiniu, nuomonės referentė norėtų atkreipti dėmesį į šiuos 
punktus:

1. Direktyvos apimtis
Dokumentai su kuriais negalima susipažinti dėl asmens duomenų apsaugos priežasčių, nėra 
įtraukiami į šios direktyvos taikymo apimtį.

2. Sąvokos
Siekiant palengvinti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį naudojimą, tokia informacija  
turėtų būti prieinama technologiniu požiūriu neutraliais ir automatizuotai nuskaitomais 
formatais. Reikia dėti pastangas siekiant užtikrinti, kad kiek tik tai įmanoma, dokumentų 
apdorojimui nereikėtų specifinių technologijų.

3. Mokesčiai
Mokesčių klausimas yra esminis norint sėkmingai pakartotinai panaudoti viešojo sektoriaus 
informaciją.  Jei jie bus per dideli, naujų skaitmeninių produktų ir paslaugų vystymas verslui 
kainuos brangiai, o ypač naujoms bendrovėms bei MVĮ.  Tačiau, kai kurios valstybinės 
institucijos dalį savo pajamų gauna iš joms priklausančių intelektinės nuosavybės teisių. 

Nuomonės referentė supranta, kad būtina rasti pusiausvyrą tarp intensyvesnio viešojo 
sektoriaus informacijos panaudojimo iš vienos pusės ir tam tikrų valstybinių institucijų 
užduočių finansavimo iš kitos pusės.  Nuomonės referentė siūlo išlaikyti galimybę tam 
tikroms valstybinėms institucijoms, bibliotekoms, muziejams ir archyvams imti mokestį, kuris 
viršytų ribines sąnaudas, susijusias su informacijos dauginimu ir prieigos suteikimu, remiantis 
objektyviais, skaidriais ir patikrinamais kriterijais, kuriuos tvirtina nacionalinė institucija, 
kompetentinga prižiūrėti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą.  

4. Nepriklausoma institucija, atskinga už viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio 
panaudojimo priežiūrą
Galiausiai, nuomonės referentė mano, kad viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio 
panaudojimo priežiūrai vykdyti naujos administracinės institucijos steigti nereikia. Valstybės 
narės šiais rolei atlikti gali sėkmingai paskirti jau egzistuojančią instituciją.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
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į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) todėl Direktyva 2003/98/EB valstybės 
narės turėtų būti aiškiai įpareigojamos leisti 
pakartotinai naudoti visus visuotinai 
prieinamus dokumentus. Kadangi taip 
apribojamos dokumentų autorių 
intelektinės nuosavybės teisės, taip 
susiejant prieigos teisę ir naudojimo teisę 
neturėtų būti viršijama tai, kas tikrai 
būtina, siekiant tikslų, dėl kurių ši sąsaja 
pradėta taikyti. Todėl, atsižvelgiant į 
Sąjungos teisės aktus ir į valstybių narių 
ir Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus, 
visų pirma pagal Berno konvenciją dėl 
literatūros ir meno kūrinių apsaugos ir 
Susitarimą dėl intelektinės nuosavybės 
teisių, susijusių su prekyba, aspektų 
(TRIPS susitarimo), dokumentams, kurių 
autorių teisės priklauso trečiosioms 
šalims, Direktyva 2003/98/EB neturėtų 
būti taikoma. Jei intelektinės nuosavybės 
teisėmis vis dar apsaugoto dokumento, 
laikomo bibliotekose (įskaitant 
universitetų bibliotekas), muziejuose ir 
archyvuose, pirminis savininkas yra 
trečioji šalis, toks dokumentas šioje 
direktyvoje laikomas dokumentu, kurio 
intelektinės nuosavybės teisės priklauso 
trečiosioms šalims;

(7) todėl Direktyva 2003/98/EB valstybės 
narės turėtų būti aiškiai įpareigojamos leisti 
pakartotinai naudoti visus visuotinai 
prieinamus dokumentus. Ši prievolė 
neturėtų būti taikoma dokumentams, su 
kuriais neleidžiama susipažinti pagal 
galiojančias prieigos taisykles valstybėse 
narėse, arba dokumentams, kurie patenka 
į šioje direktyvoje numatytas išimtis.

Or. fr
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Atsižvelgiant į Sąjungos teisės aktus 
ir į valstybių narių bei Sąjungos 
tarptautinius įsipareigojimus, visų pirma į 
Berno konvenciją dėl literatūros ir meno 
kūrinių apsaugos ir Susitarimą dėl 
intelektinės nuosavybės teisių, susijusių 
su prekyba (TRIPS susitarimą), 
dokumentams, kurių autorių teisės 
priklauso trečiosioms šalims, Direktyva 
2003/98/EB neturėtų būti taikoma. Jei 
intelektinės nuosavybės teisėmis vis dar 
apsaugoto dokumento, laikomo 
bibliotekose (įskaitant universitetų 
bibliotekas), muziejuose ir archyvuose, 
pirminis savininkas yra trečioji šalis, toks 
dokumentas šioje direktyvoje laikomas 
dokumentu, kurio intelektinės nuosavybės 
teisės priklauso trečiosioms šalims;

Or. fr

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) direktyva pradedama taikyti 
bibliotekoms (įskaitant universitetų 
bibliotekas), muziejams ir archyvams. 
Direktyva netaikoma kitoms kultūros 
įstaigoms, tokioms kaip operos, baleto arba 
kiti teatrai, įskaitant šioms institucijoms 
priklausančius archyvus;

(10) direktyva pradedama taikyti 
bibliotekoms (įskaitant universitetų 
bibliotekas), muziejams ir archyvams. 
Direktyva netaikoma kitoms kultūros 
įstaigoms, tokioms kaip operos, baleto arba 
kiti teatrai, įskaitant šioms institucijoms 
priklausančius archyvus arba 
visuomeniniams transliuotojams.

Or. fr
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekdamos supaprastinti pakartotinį 
naudojimą, viešojo sektoriaus institucijos 
turėtų leisti naudoti dokumentus, 
pateikdamos juos elektroniniu formatu (kai 
įmanoma ir tinkama – kartu su jų 
metaduomenimis) taip, kad būtų užtikrintas 
sąveikumas, t. y. tvarkyti juos pagal 
principus, kuriais grindžiami 
suderinamumo ir naudojamumo 
reikalavimai, taikomi erdvinei informacijai 
pagal 2007 m. kovo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2007/2/EB, sukuriančią Europos bendrijos 
erdvinės informacijos infrastruktūrą 
(INSPIRE);

(11) siekdamos supaprastinti pakartotinį 
naudojimą, viešojo sektoriaus institucijos 
turėtų leisti naudoti dokumentus, 
pateikdamos juos technologiniu požiūriu 
neutraliu elektroniniu formatu (kai 
įmanoma ir tinkama – kartu su jų 
metaduomenimis) taip, kad būtų užtikrintas 
sąveikumas, t. y. tvarkyti juos pagal 
principus, kuriais grindžiami 
suderinamumo ir naudojamumo 
reikalavimai, taikomi erdvinei informacijai 
pagal 2007 m. kovo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2007/2/EB, sukuriančią Europos bendrijos 
erdvinės informacijos infrastruktūrą 
(INSPIRE);

Or. fr

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kai nustatomas atlyginimas už 
dokumentų pakartotinį naudojimą, toks 
atlyginimas iš esmės neturėtų viršyti 
ribinių sąnaudų, patiriamų dokumentus 
dauginant ir platinant, nebent daroma 
išimtis, pagrįsta objektyviais, skaidriais ir
patikrinamais kriterijais. Reikėtų ypač
atsižvelgti į tai, kad neturėtų būti trikdoma 
įprastinė veikla tokių viešojo sektoriaus 
institucijų, kurios didžiąją dalį veiklos 
sąnaudų patiria atlikdamos viešąją užduotį, 

(12) kai nustatomas atlyginimas už 
dokumentų pakartotinį naudojimą, jis 
turėtų būti nustatomas remiantis 
objektyviais, skaidriais ir patikrinamais 
kriterijais, užtikrinančiais 
nediskriminuojantį elgesį. Jis iš esmės 
neturėtų viršyti ribinių sąnaudų, susijusių 
su dokumentų dauginimu ir platinimu.
Tačiau, reikėtų  atsižvelgti į tai, kad 
neturėtų būti trikdoma įprastinė veikla 
tokių viešojo sektoriaus institucijų, kurios 
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susijusią su jų intelektinės nuosavybės 
teisių naudojimu. Įrodyti, kad atlyginimas 
pagrįstas sąnaudomis ir neviršija 
atitinkamų ribų, turėtų viešojo sektoriaus 
institucija, imanti atlyginimą už dokumentų 
pakartotinį naudojimą;

didžiąją dalį veiklos sąnaudų patiria 
atlikdamos viešąją užduotį, susijusią su jų 
intelektinės nuosavybės teisių naudojimu. 
Tokios institucijos turėtų imti mokestį, 
viršijantį ribines sąnaudas, susijusias su 
dokumentų dauginimu ir platinimu bei 
užtikrinti pakankamą investicijų gražą. 
Šis mokestis turėtų būti nustatomas pagal 
objektyvius, skaidrius ir patikrinamus 
kriterijus, užtikrinančius 
nediskriminuojantį elgesį. Įrodyti, kad 
atlyginimas pagrįstas sąnaudomis ir 
neviršija atitinkamų ribų, turėtų viešojo 
sektoriaus institucija, imanti atlyginimą už 
dokumentų pakartotinį naudojimą;

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) dokumentų pakartotinio naudojimo 
atvejais viešojo sektoriaus institucijos turi 
teisę, kai įmanoma, pakartotiniams 
naudotojams taikyti tam tikrus 
reikalavimus, pavyzdžiui, nurodyti šaltinį. 
Visais atvejais viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
licencijose turėtų būti numatyta kuo 
mažiau pakartotinio naudojimo apribojimų. 
Šiuo atžvilgiu svarbią funkciją gali atlikti 
atviros internetu išduodamos licencijos, 
suteikiančios pakartotinio naudojimo teisę 
be technologinių, finansinių ar geografinių 
apribojimų ir grindžiamos atvirųjų 
duomenų formatais. Todėl valstybės narės 
turėtų skatinti atvirų valdžios licencijų 
naudojimą;

(13) dokumentų pakartotinio naudojimo 
atvejais viešojo sektoriaus institucijos turi 
teisę, kai įmanoma, pakartotiniams 
naudotojams taikyti tam tikrus 
reikalavimus, pavyzdžiui, nurodyti šaltinį. 
Visais atvejais viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
licencijose turėtų būti numatyta kuo 
mažiau pakartotinio naudojimo apribojimų. 
Šiuo atžvilgiu svarbią funkciją turėtų 
atlikti atviros internetu išduodamos 
licencijos, suteikiančios pakartotinio 
naudojimo teisę be technologinių, 
finansinių ar geografinių apribojimų ir 
grindžiamos atvirųjų duomenų formatais. 
Todėl valstybės narės turėtų skatinti atvirų 
valdžios licencijų naudojimą;

Or. fr
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) nepriklausomos institucijos, 
kompetentingos viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
srityje, turi prižiūrėti, ar tinkamai 
įgyvendinami kai kurie šios direktyvos 
aspektai, pavyzdžiui, teisės gynimo 
priemonių taikymo, apmokestinimo 
principų laikymosi ir ataskaitų teikimo 
reikalavimų. Siekiant užtikrinti Sąjungos 
lygmens metodų nuoseklumą, turėtų būti 
skatinamas koordinavimas tarp 
nepriklausomų institucijų, visų pirma 
keičiantis informacija apie geriausią 
praktiką ir duomenų pakartotinio 
naudojimo politiką;

(14) institucijos, kompetentingos viešojo 
sektoriaus informacijos pakartotinio 
naudojimo srityje, turi prižiūrėti, ar 
tinkamai įgyvendinami kai kurie šios 
direktyvos aspektai, pavyzdžiui, teisės 
gynimo priemonių taikymo, 
apmokestinimo principų laikymosi ir 
ataskaitų teikimo reikalavimų. Valstybės 
narės turėtų nustatyti, kurios institucijos 
yra kompetentingos vykdyti viešojo 
sektoriaus informacijos pakartotinio 
panaudojimo priežiūrą.

Or. fr

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) būtina užtikrinti, kad valstybės narės 
(žr. 19 konstatuojamąją dalį) praneštų 
Komisijai apie viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
mastą, sąlygas, kuriomis ši informacija 
prieinama, ir nepriklausomos institucijos 
veiklą. Siekiant užtikrinti Sąjungos 
lygmens metodų nuoseklumą, turėtų būti 
skatinamas koordinavimas tarp 
nepriklausomų institucijų, visų pirma 
keičiantis informacija apie geriausią 
praktiką ir duomenų pakartotinio 
naudojimo politiką;

(17) būtina užtikrinti, kad valstybės narės 
(žr. 19 konstatuojamąją dalį) praneštų 
Komisijai apie viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
mastą, sąlygas, kuriomis ši informacija 
prieinama, ir institucijos, kompetentingos 
vykdyti viešojo sektoriaus informacijos 
pakartotinio panaudojimo priežiūrą, 
veiklą. Siekiant užtikrinti Sąjungos 
lygmens metodų nuoseklumą, turėtų būti 
skatinamas koordinavimas tarp 
nepriklausomų institucijų, visų pirma 
keičiantis informacija apie geriausią 
praktiką ir duomenų pakartotinio 
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naudojimo politiką;

Or. fr

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto 2 papunktis 
Direktyva 2003/98/EB
1 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„e) dokumentams, kuriais disponuoja 
švietimo ir mokslo įstaigos, tokios kaip 
mokslinių tyrimų subjektai, įskaitant 
atitinkamais atvejais organizacijas, 
įsteigtas mokslinių tyrimų rezultatams 
perduoti, taip pat mokyklos ir universitetai 
(išskyrus universitetų bibliotekas kitų 
dokumentų (ne mokslinių tyrimų 
dokumentų, apsaugotų trečiųjų šalių 
intelektinės nuosavybės teisėmis) atžvilgiu) 
ir“

„e) dokumentams, kuriais disponuoja 
švietimo ir mokslo įstaigos, įskaitant 
organizacijas, įsteigtas mokslinių tyrimų 
rezultatams perduoti, taip pat mokyklos ir 
universitetai (išskyrus universitetų 
bibliotekas kitų dokumentų (ne mokslinių 
tyrimų dokumentų, apsaugotų trečiųjų šalių 
intelektinės nuosavybės teisėmis) atžvilgiu) 
ir“

Or. fr

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto 3 papunktis
Direktyva 2003/98/EB
1 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) dokumentams, kurie pagal valstybės 
narės teisę nėra prieinami dėl asmens 
duomenų apsaugos priežasčių. 

Or. fr
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/98/EB
2 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„6. „elektroninis“ – toks skaitmeninis 
dokumentas, kuris yra tinkamos struktūros, 
todėl kompiuterio programos gali tinkamai 
nustatyti atskirus konstatuojamus faktus 
ir jų vidaus struktūrą.“

„6. „elektroninis“ – toks skaitmeninis 
dokumentas, kuris yra tokios struktūros, 
kad kompiuterio programos gali 
technologiniu atžvilgiu neutraliu būdu 
tinkamai nustatyti ir išskirti svarbius 
duomenis.

Or. fr

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto 2 papunktis
Direktyva 2003/98/EB
4 straipsnio 4 dalies paskutinis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Teisės gynimo būdams priskiriama 
peržiūra, kurią gali atlikti nepriklausoma
institucija, kuriai suteikti konkretūs 
reguliavimo įgaliojimai, susiję su viešojo 
sektoriaus informacijos pakartotiniu 
naudojimu, ir kurios sprendimai yra 
privalomi atitinkamai viešojo sektoriaus 
institucijai.“

„Teisės gynimo būdams priskiriama 
peržiūra, kurią gali atlikti institucija, kai tai 
susiję su viešojo sektoriaus informacijos 
pakartotiniu naudojimu, ir kurios 
sprendimai yra privalomi atitinkamai 
viešojo sektoriaus institucijai.“

Or. fr

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto 1 papunktis
Direktyva 2003/98/EB
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2. Išskirtiniais atvejais, visų pirma, kai 
didelė dalis viešojo sektoriaus institucijų 
veiklos sąnaudų, patiriamų vykdant tų 
institucijų viešąją užduotį, yra susijusios su 
jų intelektinės nuosavybės teisių 
naudojimu ir kai tai atitinka visuomenės 
interesą, viešojo sektoriaus institucijoms, 
nepažeidžiant 3 ir 4 dalių nuostatų, gali 
būti leista taikyti didesnį nei ribinių 
sąnaudų dydžio atlyginimą už dokumentų 
pakartotinį naudojimą, remiantis 
objektyviais, skaidriais ir patikrinamais 
kriterijais ir gavus 4 straipsnio 4 dalyje 
nurodytos nepriklausomos institucijos 
sutikimą.“

„2. Kai dalis viešojo sektoriaus institucijų 
veiklos sąnaudų, patiriamų vykdant tų 
institucijų viešąją užduotį, yra susijusios su 
jų intelektinės nuosavybės teisių 
naudojimu ir kai tai atitinka visuomenės 
interesą, viešojo sektoriaus institucijoms, 
nepažeidžiant 3 ir 4 dalių nuostatų, gali 
būti leista taikyti didesnį nei ribinių 
sąnaudų dydžio atlyginimą už dokumentų 
pakartotinį naudojimą, remiantis 
objektyviais, skaidriais ir patikrinamais 
kriterijais ir gavus 4 straipsnio 4 dalyje 
nurodytos  institucijos sutikimą.“

Or. fr

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto 1 papunktis
Direktyva 2003/98/EB
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. Nepaisant 1 ir 2 dalies nuostatų, 
bibliotekos (įskaitant universitetų 
bibliotekas), muziejai ir archyvai gali 
taikyti didesnį nei ribinių sąnaudų dydžio 
atlyginimą už jų saugomų dokumentų 
pakartotinį naudojimą.“

3. Nepaisant 1 ir 2 dalies nuostatų, 
bibliotekos (įskaitant universitetų 
bibliotekas), muziejai ir archyvai gali 
taikyti didesnį nei ribinių sąnaudų dydžio 
atlyginimą už jų saugomų dokumentų 
pakartotinį naudojimą, remiantis 
objektyviais, skaidriais ir patikrinamais 
kriterijais, kuriuos tvirtina institucija, 
paminėta 4 straipsnio 4 dalyje.

Or. fr
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/98/EB
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įgyvendintos praktinio pobūdžio 
priemonės, lengvinančios pakartotiniam 
naudojimui prieinamų dokumentų paiešką 
įvairiomis kalbomis, tokios kaip 
pagrindinių dokumentų su aktualiais 
metaduomenimis registrų sąrašai, 
pageidautina prieinami internetu ir pateikti 
elektroniniu formatu, ir portalai, sujungti 
su decentralizuotais registrų sąrašais.“

Valstybės narės tvirtina praktinio pobūdžio 
priemones, lengvinančias pakartotiniam 
naudojimui prieinamų dokumentų paiešką 
įvairiomis kalbomis, tokias kaip 
pagrindinių dokumentų su aktualiais 
metaduomenimis registrų sąrašai, 
pageidautina prieinami internetu ir pateikti 
elektroniniu bei technologiniu požiūriu 
neutraliu formatu, ir portalai, sujungti su 
decentralizuotais registrų sąrašais.“

Or. fr


