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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek w sprawie dyrektywy wpisuje się w ramy Europejskiej agendy cyfrowej. W istocie 
informacje sektora publicznego mogą być wykorzystywane do opracowywania nowych 
produktów i usług związanych z zasobami cyfrowymi i mają duży potencjał wzrostu, który 
nie jest wystarczająco eksploatowany przez państwa członkowskie.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji 
Europejskiej, który pojawia się we właściwym momencie, ponieważ przeszliśmy od internetu 
informacji i wiedzy do internetu danych.

Jeżeli chodzi o treść wniosku w sprawie dyrektywy, w zwięzłym uzasadnieniu 
sprawozdawczyni pragnie położyć nacisk na następujące kwestie:

1. Zakres dyrektywy
Należy dodać, że dokumenty, które nie są dostępne z powodu ochrony danych osobowych, są 
wyłączone z zakresu obowiązywania dyrektywy.

2. Definicje
Aby ułatwić ich ponowne wykorzystanie, informacje sektora publicznego muszą być 
udostępniane w formatach możliwych do odczytu komputerowego i neutralnych 
technologicznie. O ile to możliwe, należy unikać sytuacji, w których do przetwarzania 
dokumentów konieczna jest specjalna technologia.

3. Opłaty:
Kwestia opłat jest kluczowa dla sukcesu ponownego wykorzystywania informacji sektora 
publicznego. Jeżeli kwota pobieranych opłat będzie zbyt wysoka, koszt opracowywania 
nowych produktów i usług związanych z zasobami cyfrowymi będzie zbyt wygórowany dla 
przedsiębiorstw, zwłaszcza dla nowych przedsiębiorstw i MŚP. Niemniej jednak niektóre 
organy sektora publicznego czerpią część dochodów z wykorzystywania swoich praw 
własności intelektualnej.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej jest świadoma, że należy znaleźć równowagę 
między tymi dwoma celami: zwiększonym ponownym wykorzystaniem informacji 
publicznych z jednej strony i finansowaniem zadań leżących w interesie publicznym 
niektórych organów z drugiej strony. Sprawozdawczyni proponuje utrzymanie możliwości, 
jaką dysponują niektóre organy publiczne, a także biblioteki, muzea i archiwa, pobierania 
opłat przekraczających koszty krańcowe reprodukcji i udostępniania, zgodnie z 
obiektywnymi, przejrzystymi i możliwymi do sprawdzenia kryteriami oraz pod warunkiem 
zatwierdzenia przez organ krajowy właściwy w dziedzinie nadzoru i ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego.

4. Niezależny organ odpowiedzialny za nadzór i ponowne wykorzystywanie informacji 
sektora publicznego
Na koniec sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że utworzenie nowego organu 
administracyjnego nie jest konieczne do nadzoru i ponownego wykorzystywania informacji 
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sektora publicznego. Państwa członkowskie mogą powierzyć tę funkcję już istniejącym 
organom.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W związku z powyższym dyrektywa 
2003/98/WE powinna nałożyć na państwa 
członkowskie obowiązek zapewnienia 
możliwości ponownego wykorzystywania
wszystkich ogólnodostępnych 
dokumentów. Ze względu na fakt, iż 
stanowi to ograniczenie praw własności 
intelektualnej twórców dokumentów, 
zakres takiego związku pomiędzy prawem 
dostępu a prawem do użytkowania 
powinien zostać ograniczony do tego, co 
jest absolutnie niezbędne dla osiągnięcia 
celów wprowadzenia takiego obowiązku.  
W tym kontekście, biorąc pod uwagę 
ustawodawstwo Unii i państw 
członkowskich oraz zobowiązania 
międzynarodowe Unii, szczególnie 
wynikające z konwencji berneńskiej o 
ochronie dzieł literackich i artystycznych 
oraz z porozumienia w sprawie 
handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (porozumienie TRIPS), 
dokumenty, do których prawa własności 
intelektualnej posiadają osoby trzecie, 
powinny zostać wyłączone z zakresu 
dyrektywy 2003/98/WE. W przypadku, gdy 
pierwotnym posiadaczem dokumentu 
będącego w posiadaniu bibliotek (w tym 
bibliotek uniwersyteckich), muzeów i 
archiwów, który wciąż podlega ochronie 

(7) W związku z powyższym dyrektywa 
2003/98/WE powinna nałożyć na państwa 
członkowskie obowiązek zapewnienia 
możliwości ponownego wykorzystywania 
wszystkich ogólnodostępnych 
dokumentów. Obowiązek ten nie dotyczy 
dokumentów, które nie są dostępne 
zgodnie z obowiązującymi w państwach 
członkowskich zasadami dostępu, a także 
wyłączeń przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie.
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praw własności intelektualnej, była osoba 
trzecia, dokument taki powinien być 
uznawany dla celów niniejszej dyrektywy 
za dokument, do którego prawa własności 
intelektualnej nadal posiada osoba 
trzecia.

Or. fr

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Z uwagi na przepisy Unii i państw 
członkowskich oraz na zobowiązania 
międzynarodowe Unii, szczególnie 
wynikające z Konwencji berneńskiej o 
ochronie dzieł literackich i artystycznych 
oraz z Porozumienia w sprawie 
handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (porozumienia TRIPS), 
dokumenty, w odniesieniu do których 
osoby trzecie mają prawa własności 
intelektualnej, powinny zostać wyłączone 
z zakresu stosowania dyrektywy 
2003/98/WE. W przypadku gdy 
pierwotnym właścicielem dokumentu 
będącego w posiadaniu bibliotek (w tym 
bibliotek uniwersyteckich), muzeów i 
archiwów, który wciąż podlega ochronie 
praw własności intelektualnej, była osoba 
trzecia, dokument taki powinien być 
uznawany do celów niniejszej dyrektywy 
za dokument, do którego prawa własności 
intelektualnej nadal posiada osoba 
trzecia.

Or. fr
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zakres stosowania dyrektywy zostaje 
rozszerzony na biblioteki (w tym biblioteki 
uniwersyteckie), muzea i archiwa. 
Dyrektywa nie ma zastosowania do innych 
instytucji kulturalnych, takich jak opery, 
balety lub teatry, oraz nie ma również 
zastosowania do archiwów stanowiących 
część takich instytucji.

(10) Zakres stosowania dyrektywy zostaje 
rozszerzony na biblioteki (w tym biblioteki 
uniwersyteckie), muzea i archiwa. 
Dyrektywa nie ma zastosowania do innych 
instytucji kulturalnych, takich jak opery, 
balety lub teatry, oraz nie ma również 
zastosowania do archiwów stanowiących 
część takich instytucji, ani też do 
nadawców publicznych.

Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby ułatwić ponowne 
wykorzystywanie, organy sektora 
publicznego powinny udostępniać 
dokumenty przy wykorzystaniu formatów 
przeznaczonych do odczytu 
komputerowego i wraz z ich metadanymi, 
tam gdzie to możliwe i właściwe, w 
formacie zapewniającym 
interoperacyjność, np. poprzez 
przetwarzanie ich w sposób zgodny z 
zasadami, jakim podlegają wymogi 
zgodności i możliwości stosowania 
dotyczące informacji przestrzennej 
określone w dyrektywie 2007/2/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę 
informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej (INSPIRE).

(11) Aby ułatwić ponowne 
wykorzystywanie, organy sektora 
publicznego powinny udostępniać 
dokumenty przy wykorzystaniu 
technologicznie neutralnych formatów 
przeznaczonych do odczytu 
komputerowego i wraz z ich metadanymi, 
tam gdzie to możliwe i właściwe, w 
formacie zapewniającym 
interoperacyjność, np. poprzez 
przetwarzanie ich w sposób zgodny z 
zasadami, jakim podlegają wymogi 
zgodności i możliwości stosowania 
dotyczące informacji przestrzennej 
określone w dyrektywie 2007/2/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę 
informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej (INSPIRE).
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Or. fr

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W przypadku gdy za ponowne 
wykorzystywanie dokumentów pobierane 
są opłaty, powinny one z zasady 
ograniczać się do kosztów krańcowych 
poniesionych w związku z ich reprodukcją 
i rozpowszechnianiem, z wyjątkiem 
indywidualnych przypadków 
uzasadnionych obiektywnymi, 
przejrzystymi i możliwymi do sprawdzenia 
kryteriami. Należy zwrócić uwagę na to, 
aby nie zakłócić normalnego 
funkcjonowania organów sektora 
publicznego, które pokrywają znaczą część 
swoich kosztów operacyjnych związanych 
z wykonywaniem zadań będących w 
interesie publicznym z dochodów 
uzyskanych z tytułu przysługujących im 
praw własności intelektualnej. Ciężar 
dowodu w kwestii wykazania, iż opłaty 
odzwierciedlają koszty i mieszczą się w 
odnośnych limitach, powinien spoczywać 
na organie sektora publicznego, który 
pobiera opłaty za ponowne 
wykorzystywanie dokumentów.

(12) W przypadku gdy za ponowne 
wykorzystywanie dokumentów pobierane 
są opłaty, są one ustalane na podstawie 
obiektywnych, przejrzystych i możliwych 
do sprawdzenia kryteriów, które 
zapewniają równe traktowanie. Powinny 
one z zasady ograniczać się do kosztów 
krańcowych poniesionych w związku z ich 
reprodukcją i udostępnianiem. Należy
jednak zwrócić uwagę na to, aby nie 
zakłócić normalnego funkcjonowania 
organów sektora publicznego, które 
pokrywają znaczą część swoich kosztów 
operacyjnych związanych z 
wykonywaniem zadań będących w 
interesie publicznym z dochodów 
uzyskanych z tytułu przysługujących im 
praw własności intelektualnej. Organy te 
powinny mieć możliwość pobierania opłat 
przewyższających koszty krańcowe 
reprodukcji i udostępniania, 
pozwalających na rozsądny zysk z 
inwestycji. Opłaty te powinny być 
określane na podstawie obiektywnych, 
przejrzystych i możliwych do sprawdzenia 
kryteriów, które zapewniają równe 
traktowanie. Ciężar dowodu w kwestii 
wykazania, iż opłaty odzwierciedlają 
koszty i mieszczą się w odnośnych 
limitach, powinien spoczywać na organie 
sektora publicznego, który pobiera opłaty 
za ponowne wykorzystywanie 
dokumentów.

Or. fr
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W związku z wszelkimi przypadkami 
ponownego wykorzystywania dokumentu 
organy sektora publicznego mogą, w miarę 
możliwości, określać warunki, jakie 
powinien spełnić ponowny użytkownik, 
takie jak obowiązek podania źródła. 
Wszelkie licencje na ponowne 
wykorzystywanie informacji sektora 
publicznego powinny w każdym 
przypadku ograniczać ponowne 
wykorzystywanie w możliwie 
najmniejszym stopniu. Istotną rolę mogą tu
odegrać również otwarte licencje dostępne 
w internecie, które przyznają szersze prawa 
do ponownego wykorzystywania bez 
ograniczeń technologicznych, finansowych 
lub geograficznych, i które wykorzystują 
otwarte formaty danych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny 
propagować wykorzystywanie otwartych 
licencji organów rządowych i 
samorządowych.

(13) W związku z wszelkimi przypadkami 
ponownego wykorzystywania dokumentu 
organy sektora publicznego mogą, w miarę 
możliwości, określać warunki, jakie 
powinien spełnić ponowny użytkownik, 
takie jak obowiązek podania źródła. 
Wszelkie licencje na ponowne 
wykorzystywanie informacji sektora 
publicznego powinny w każdym 
przypadku ograniczać ponowne 
wykorzystywanie w możliwie 
najmniejszym stopniu. Istotną rolę 
powinny tu odegrać otwarte licencje 
dostępne w internecie, które przyznają 
szersze prawa do ponownego 
wykorzystywania bez ograniczeń 
technologicznych, finansowych lub 
geograficznych, i które wykorzystują 
otwarte formaty danych. Z tego względu 
państwa członkowskie powinny 
propagować wykorzystywanie otwartych 
licencji organów rządowych i 
samorządowych.

Or. fr

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Prawidłowe wdrożenie niektórych 
elementów niniejszej dyrektywy, takich jak 
środki odwoławcze, zgodność z zasadami 
naliczania opłat i obowiązki 
sprawozdawcze, wymaga nadzoru ze 
strony niezależnych organów do spraw 

(14) Prawidłowe wdrożenie niektórych 
elementów niniejszej dyrektywy, takich jak 
środki odwoławcze, zgodność z zasadami 
naliczania opłat i obowiązki 
sprawozdawcze, wymaga nadzoru ze 
strony organów do spraw ponownego 
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ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego. W celu zapewnienia 
spójności podejść na poziomie unijnym 
należy propagować koordynację pomiędzy 
niezależnymi organami, szczególnie 
poprzez wymianę informacji na temat 
najlepszych praktyk i polityki w zakresie 
ponownego wykorzystywania danych.

wykorzystywania informacji sektora 
publicznego. Państwa członkowskie 
określają właściwe organy do spraw 
nadzoru ponownego wykorzystania 
informacji sektora publicznego.

Or. fr

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Należy zadbać o to, by państwa 
członkowskie (zob. motyw 19) 
informowały Komisję o skali ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego, warunków ich udostępniania 
oraz prac niezależnego organu. W celu 
zapewnienia spójności podejść na 
poziomie unijnym należy propagować 
koordynację pomiędzy niezależnymi 
organami, szczególnie poprzez wymianę 
informacji na temat najlepszych praktyk 
i polityki w zakresie ponownego 
wykorzystywania danych.

(17) Należy zadbać o to, by państwa 
członkowskie (zob. motyw 19) 
informowały Komisję o skali ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego, warunków ich udostępniania 
oraz prac organu właściwego w sprawach 
nadzoru nad ponownym 
wykorzystywaniem informacji sektora 
publicznego.. W celu zapewnienia 
spójności podejść na poziomie unijnym 
należy propagować koordynację pomiędzy 
niezależnymi organami, szczególnie 
poprzez wymianę informacji na temat 
najlepszych praktyk i polityki w zakresie 
ponownego wykorzystywania danych.

Or. fr

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – podpunkt 2
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera (e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dokumentów będących w posiadaniu 
instytucji edukacyjnych i badawczych, 
takich jednostki badawcze, włączając, jeśli 
to ich dotyczy, organizacje ustanowione w 
celu przekazywania wyników badań, 
szkoły i uniwersytety (z wyłączeniem 
bibliotek uniwersyteckich w zakresie 
dokumentów innych niż dokumenty 
badawcze chronione przez prawa 
własności intelektualnej osób trzecich); 
oraz”;

e) dokumentów będących w posiadaniu 
instytucji edukacyjnych i badawczych, 
włączając organizacje ustanowione w celu 
przekazywania wyników badań, szkoły 
i uniwersytety (z wyłączeniem bibliotek 
uniwersyteckich w zakresie dokumentów 
innych niż dokumenty badawcze chronione 
przez prawa własności intelektualnej osób 
trzecich); oraz”;

Or. fr

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – podpunkt 3
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f a) dokumentów, które zgodnie z 
przepisami państw członkowskich nie są 
dostępne z powodu ochrony danych 
osobowych.

Or. fr

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. »przeznaczone do odczytu 6. »przeznaczone do odczytu 
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komputerowego« oznacza, iż dokumenty 
cyfrowe są ustrukturyzowane w sposób
odpowiedni do wiarygodnego 
rozpoznawania przez aplikacje 
komputerowe poszczególnych stwierdzeń 
faktów i ich wewnętrznej struktury.”.

komputerowego« oznacza, iż dokumenty 
cyfrowe są ustrukturyzowane w sposób
umożliwiający technologicznie neutralne, 
wiarygodne rozpoznawanie przez aplikacje 
komputerowe istotnych danych i ich
pozyskiwanie.

Or. fr

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – podpunkt 2
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 – ostatnie zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki odwoławcze obejmują możliwość 
przeglądu przez niezależny organ
posiadający specjalne uprawnienia 
regulacyjne w zakresie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego, którego decyzje są wiążące 
dla danego organu sektora publicznego.

Środki odwoławcze obejmują możliwość 
przeglądu przez dany organ w związku z 
ponownym wykorzystywaniem informacji 
sektora publicznego, którego decyzje są 
wiążące dla danego organu sektora 
publicznego.

Or. fr

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – podpunkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W wyjątkowych przypadkach, 
szczególnie w przypadku, gdy znaczna 
część kosztów operacyjnych organów 
sektora publicznego związanych 
z wykonywaniem zadań będących w 
interesie publicznym jest generowana w 
związku z wykorzystywaniem ich praw 

2. W przypadku, gdy znaczna część 
kosztów operacyjnych organów sektora 
publicznego związanych z wykonywaniem 
zadań będących w interesie publicznym 
jest generowana w związku 
z wykorzystywaniem ich praw własności 
intelektualnej, organy sektora publicznego 
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własności intelektualnej, organy sektora 
publicznego mogą otrzymać zezwolenie na 
pobieranie opłat przekraczających koszty 
krańcowe, zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i możliwymi do sprawdzenia 
kryteriami, o ile leży to w interesie 
publicznym i z zastrzeżeniem 
zatwierdzenia przez niezależny organ, o 
którym mowa w art. 4 ust. 4, oraz bez 
uszczerbku dla postanowień ust. 3 i 4 
niniejszego artykułu.

mogą otrzymać zezwolenie na pobieranie 
opłat przekraczających koszty krańcowe, 
zgodnie z obiektywnymi, przejrzystymi i 
możliwymi do sprawdzenia kryteriami, o 
ile leży to w interesie publicznym i z 
zastrzeżeniem zatwierdzenia przez 
niezależny organ, o którym mowa w art. 4 
ust. 4, oraz bez uszczerbku dla 
postanowień ust. 3 i 4 niniejszego artykułu.

Or. fr

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – podpunkt 1
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, 
biblioteki (w tym biblioteki 
uniwersyteckie), muzea i archiwa mogą 
pobierać opłaty przekraczające koszty 
krańcowe z tytułu ponownego 
wykorzystywania posiadanych przez nie 
dokumentów.

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, 
biblioteki (w tym biblioteki 
uniwersyteckie), muzea i archiwa mogą 
pobierać opłaty przekraczające koszty 
krańcowe z tytułu ponownego 
wykorzystywania posiadanych przez nie 
dokumentów zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i możliwymi do sprawdzenia 
kryteriami i z zastrzeżeniem zatwierdzenia 
przez organ, o którym mowa w art. 4 ust. 
4.

Or. fr

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają
rozwiązania praktyczne ułatwiające 
wielojęzyczne poszukiwanie dokumentów 
dostępnych do ponownego 
wykorzystywania, takich jak wykazy 
aktywów głównych dokumentów wraz 
z odpowiednimi metadanymi, dostępne 
najlepiej w internecie i w formatach 
przeznaczonych do odczytu 
komputerowego, oraz portale połączone z 
zdecentralizowanymi wykazami aktywów.

Państwa członkowskie przyjmują
rozwiązania praktyczne ułatwiające 
wielojęzyczne poszukiwanie dokumentów 
dostępnych do ponownego 
wykorzystywania, takich jak wykazy 
aktywów głównych dokumentów wraz 
z odpowiednimi metadanymi, dostępne 
najlepiej w internecie i w formatach 
przeznaczonych do odczytu 
komputerowego i technologicznie 
neutralnych, oraz portale połączone z 
zdecentralizowanymi wykazami aktywów.

Or. fr


