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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog direktive je del evropske digitalne agende. Informacije javnega sektorja se lahko 
uporabljajo za proizvode in storitve z digitalno vsebino ter predstavljajo obsežen potencial 
rasti, ki v državah članicah ni dovolj izkoriščen.

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Evropske komisije, ki prihaja ravno ob pravem času, 
saj internet ni več samo vir informacij in znanja, temveč postaja čedalje bolj vir podatkov.

V tej obrazložitvi želi pripravljavka mnenja glede vsebine predloga direktive poudariti 
naslednje točke:

1. Področje uporabe direktive
Dokumente, ki zaradi varstva osebnih podatkov niso dostopni, je treba izključiti iz področja 
uporabe direktive.

2. Opredelitev pojmov
Da bi olajšali ponovno uporabo informacij javnega sektorja, jih je treba dati na voljo v 
tehnološko nevtralnih, strojno berljivih formatih. Čim bolj si je treba prizadevati, da za 
obdelavo dokumentov ne bo potrebna posebna tehnologija.

3. Zaračunavanje stroškov
Vprašanje zaračunavanja stroškov je bistveno za uspeh ponovne uporabe informacij javnega 
sektorja. Če bodo stroški previsoki, bo razvoj novih proizvodov in storitev z digitalno vsebino 
za podjetja, zlasti za start-up podjetja ter mala in srednja podjetja, cenovno nedosegljiv. 
Obenem pa del prihodkov nekaterih organov javnega sektorja izvira iz izkoriščanja njihovih 
pravic intelektualne lastnine. 

Pripravljavka mnenja se zaveda, da je treba najti ravnovesje med tema ciljema: po eni strani je 
treba povečati ponovno uporabo javnih informacij, po drugi strani pa zagotoviti financiranje 
javnih nalog nekaterih organov. Predlaga, da se za nekatere javne organe, knjižnice, muzeje in 
arhive ohrani možnost, da lahko na podlagi objektivnih, preglednih in preverljivih meril ter če 
je to odobril nacionalni organ, pristojen za nadzor nad ponovno uporabo informacij javnega 
sektorja, zaračunajo stroške, ki presegajo mejne stroške, nastale zaradi reprodukcije 
dokumentov in njihovega dajanja na voljo. 

4. Neodvisni organ, pristojen za nadzor nad ponovno uporabo informacij javnega sektorja
Pripravljavka na koncu meni, da za nadzor nad ponovno uporabo informacij javnega sektorja 
ni treba ustanoviti novega upravnega organa, saj lahko države članice za to pooblastijo 
obstoječe organe.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zato bi morala Direktiva 2003/98/ES 
določati jasno obveznost držav članic, da 
dajo vse splošno dostopne dokumente na 
voljo za ponovno uporabo. Ker to pomeni 
omejitev pravic intelektualne lastnine, ki 
jih imajo avtorji dokumentov, bi moral biti 
obseg take povezave med pravico do 
dostopa in pravico do uporabe omejen na 
tisto, kar je izključno potrebno za dosego 
ciljev uvedbe te pravice.  S tem v zvezi bi, 
ob upoštevanju zakonodaje Unije in 
mednarodnih obveznosti držav članic ter 
Unije, zlasti v skladu z Bernsko 
konvencijo za varstvo književnih in 
umetniških del ter Sporazumom o 
trgovinskih vidikih pravic intelektualne 
lastnine (sporazum TRIPS), morali biti 
dokumenti, na katerih imajo tretje strani 
pravice intelektualne lastnine, biti 
izključeni iz področja uporabe Direktive 
2003/98/ES. Če je bila prvotni lastnik 
dokumenta, ki ga hranijo knjižnice 
(vključno z univerzitetnimi knjižnicami), 
muzeji ali arhivi in ki je še vedno zaščiten 
s pravicami intelektualne lastnine, tretja 
stran, bi se moral navedeni dokument za 
namene te direktive šteti za dokument, na 
katerem imajo tretje strani pravice 
intelektualne lastnine.

(7) Zato bi morala Direktiva 2003/98/ES 
določati jasno obveznost držav članic, da 
dajo vse splošno dostopne dokumente na 
voljo za ponovno uporabo. Ta obveznost 
ne velja za dokumente, ki v skladu s 
pravili o dostopu, veljavnimi v državah 
članicah, niso dostopni, in za izjeme iz te 
direktive.

Or. fr
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ob upoštevanju zakonodaje Unije in 
držav članic ter mednarodnih obvez Unije, 
zlasti v skladu z Bernsko konvencijo za 
varstvo književnih in umetniških del ter 
Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine (sporazum TRIPS), 
bi morali biti dokumenti, pri katerih imajo 
tretje strani pravice intelektualne lastnine, 
izvzeti iz področja uporabe 
Direktive 2003/98/ES. Če je bila prvotni 
lastnik dokumenta, ki ga hranijo knjižnice 
(vključno z univerzitetnimi knjižnicami), 
muzeji ali arhivi in ki je še vedno zaščiten 
s pravicami intelektualne lastnine, tretja 
stran, bi se moral navedeni dokument za 
namene te direktive šteti za dokument, na 
katerem imajo tretje strani pravice 
intelektualne lastnine.

Or. fr

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Področje uporabe Direktive se razširja 
na knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeje in arhive. Direktiva 
se ne uporablja za druge kulturne ustanove, 
kot so opere, baleti in gledališča, vključno 
z arhivi, ki so del slednjih ustanov.

(10) Področje uporabe Direktive se razširja 
na knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeje in arhive. Direktiva 
se ne uporablja za druge kulturne ustanove, 
kot so opere, baleti in gledališča, vključno 
z arhivi, ki so del slednjih ustanov, ter za 
javne RTV organizacije.

Or. fr
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Organi javnega sektorja bi morali za 
olajšanje ponovne uporabe dokumente dati 
na voljo v strojno berljivih formatih skupaj 
z njihovimi metapodatki, kjer je to 
izvedljivo in ustrezno, v obliki, ki 
zagotavlja interoperabilnost, npr. z njihovo 
obdelavo na način, ki je v skladu z načeli, 
ki urejajo zahteve za združljivost in 
uporabnost prostorskih informacij v skladu 
z Direktivo 2007/2/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 
o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske 
informacije v Evropski skupnosti 
(INSPIRE).

(11) Organi javnega sektorja bi morali za 
olajšanje ponovne uporabe dokumente dati 
na voljo v tehnološko nevtralnih, strojno 
berljivih formatih skupaj z njihovimi 
metapodatki, kjer je to izvedljivo in 
ustrezno, v obliki, ki zagotavlja 
interoperabilnost, npr. z njihovo obdelavo 
na način, ki je v skladu z načeli, ki urejajo 
zahteve za združljivost in uporabnost 
prostorskih informacij v skladu z Direktivo 
2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi 
infrastrukture za prostorske informacije v 
Evropski skupnosti (INSPIRE).

Or. fr

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Kadar se ponovna uporaba 
dokumentov zaračunava, mora biti 
zaračunavanje načeloma omejeno na 
mejne stroške, ki nastanejo zaradi 
reprodukcije in razširjanja dokumentov, 
razen če so ta nadomestila izjemoma 
utemeljena v skladu z objektivnimi, 
preglednimi in preverljivimi merili. Zlasti 
je treba upoštevati potrebo, da se ne 
otežuje običajnega delovanja organov 
javnega sektorja, ki znaten delež 
operativnih stroškov, povezanih z 
izvajanjem njihovih javnih nalog, krijejo iz 
izkoriščanja njihovih pravic intelektualne 
lastnine. Dejstvo, da so cene stroškovno 

(12) Kadar se ponovna uporaba 
dokumentov zaračunava, se cene določijo 
glede na objektivna, pregledna in 
preverljiva merila, ki zagotavljajo enako 
obravnavo. Načeloma bi moralo biti 
zaračunavanje omejeno na mejne stroške, 
ki nastanejo zaradi reprodukcije 
dokumentov in njihovega dajanja na 
voljo. Upoštevati pa bi bilo treba potrebo, 
da se ne otežuje običajnega delovanja 
organov javnega sektorja, ki znaten delež 
operativnih stroškov, povezanih z 
izvajanjem njihovih javnih nalog, krijejo iz 
izkoriščanja njihovih pravic intelektualne 
lastnine. Ti organi bi morali imeti možnost 



PA\909674SL.doc 7/12 PE494.520v01-00

SL

naravnane in da so skladne z ustreznimi 
omejitvami, mora dokazati organ javnega 
sektorja, ki zaračuna ponovno uporabo 
dokumentov.

zaračunavati stroške, ki presegajo mejne 
stroške, nastale zaradi reprodukcije 
dokumentov in njihovega dajanja na 
voljo, in omogočajo razumno donosnost 
naložbe. Cene bi bilo treba določiti po 
objektivnih, preglednih in preverljivih 
merilih, ki zagotavljajo enako obravnavo. 
Dejstvo, da so cene stroškovno naravnane 
in da so skladne z ustreznimi omejitvami, 
mora dokazati organ javnega sektorja, ki 
zaračuna ponovno uporabo dokumentov.

Or. fr

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V zvezi s ponovno uporabo 
dokumenta lahko organi javnega sektorja, 
kjer je to izvedljivo, ponovnemu 
uporabniku postavijo pogoje, kot je 
navedba vira. Kakršna koli dovoljenja za 
ponovno uporabo informacij javnega 
sektorja morajo v vsakem primeru čim 
manj omejevati ponovno uporabo. V zvezi 
s tem imajo lahko pomembno vlogo tudi 
odprta dovoljenja, ki so na voljo prek 
spleta, ki zagotavljajo širše pravice do 
ponovne uporabe brez tehnoloških, 
finančnih ali zemljepisnih omejitev in ki 
temeljijo na odprtih formatih podatkov. 
Zato morajo države članice spodbujati 
uporabo odprtih državnih dovoljenj.

(13) V zvezi s ponovno uporabo 
dokumenta lahko organi javnega sektorja, 
kjer je to izvedljivo, ponovnemu 
uporabniku postavijo pogoje, kot je 
navedba vira. Kakršna koli dovoljenja za 
ponovno uporabo informacij javnega 
sektorja morajo v vsakem primeru čim 
manj omejevati ponovno uporabo. V zvezi 
s tem bi morala imeti pomembno vlogo 
tudi odprta dovoljenja, ki so na voljo prek 
spleta, ki zagotavljajo širše pravice do 
ponovne uporabe brez tehnoloških, 
finančnih ali zemljepisnih omejitev in ki 
temeljijo na odprtih formatih podatkov. 
Zato morajo države članice spodbujati 
uporabo odprtih državnih dovoljenj.

Or. fr
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za pravilno izvajanje nekaterih določb 
te direktive, kot so razpoložljiva pravna 
sredstva, skladnost z načeli zaračunavanja 
in obveznosti poročanja, je potreben 
nadzor neodvisnih organov, pristojnih za 
ponovno uporabo informacij javnega 
sektorja. Za zagotovitev skladnosti 
pristopov na ravni Unije je treba 
spodbujati usklajevanje med neodvisnimi 
organi, zlasti z izmenjavo informacij o 
najboljših praksah in politikah ponovne 
uporabe podatkov.

(14) Za pravilno izvajanje nekaterih določb 
te direktive, kot so razpoložljiva pravna 
sredstva, skladnost z načeli zaračunavanja 
in obveznosti poročanja, je potreben 
nadzor organov, pristojnih za ponovno 
uporabo informacij javnega sektorja.
Države članice določijo, kateri organi so 
pristojni za nadzor nad ponovno uporabo 
informacij javnega sektorja.

Or. fr

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zagotoviti je treba, da države članice 
(glej uvodno izjavo 19) Komisiji poročajo 
o obsegu ponovne uporabe informacij 
javnega sektorja, pogojih, pod katerimi so 
na voljo, in delu neodvisnega organa. Za 
zagotovitev skladnosti pristopov na ravni 
Unije je treba spodbujati usklajevanje med 
neodvisnimi organi, zlasti z izmenjavo 
informacij o najboljših praksah in politikah 
ponovne uporabe podatkov.

(17) Zagotoviti je treba, da države članice 
(glej uvodno izjavo 19) Komisiji poročajo 
o obsegu ponovne uporabe informacij 
javnega sektorja, pogojih, pod katerimi so 
na voljo, in delu organa, pristojnega za 
nadzor nad ponovno uporabo informacij 
javnega sektorja. Za zagotovitev 
skladnosti pristopov na ravni Unije je treba 
spodbujati usklajevanje med neodvisnimi 
organi, zlasti z izmenjavo informacij o 
najboljših praksah in politikah ponovne 
uporabe podatkov.

Or. fr
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka 2
Direktiva 2003/98/ES
Člen 1 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) dokumente, ki jih hranijo izobraževalne 
in raziskovalne ustanove, kot so 
raziskovalne organizacije, vključno z 
organizacijami, ustanovljenimi za prenos 
rezultatov raziskav, šolami in univerzami 
(razen univerzitetnih knjižnic v zvezi z 
dokumenti, ki niso raziskovalni dokumenti, 
zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine 
tretjih oseb), kadar je to primerno;

(e) dokumente, ki jih hranijo izobraževalne 
in raziskovalne ustanove, vključno z 
organizacijami, ustanovljenimi za prenos 
rezultatov raziskav, šolami in univerzami 
(razen univerzitetnih knjižnic v zvezi z 
dokumenti, ki niso raziskovalni dokumenti, 
zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine 
tretjih oseb);

Or. fr

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka 3
Direktiva 2003/98/ES
Člen 1 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) dokumente, ki v skladu s pravom 
držav članic niso dostopni zaradi varstva 
osebnih podatkov.

Or. fr

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/98/ES
Člen 2 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. „strojno berljiv“ pomeni, da so digitalni 
dokumenti zadovoljivo strukturirani, da 
lahko programske aplikacije zanesljivo 
prepoznajo posamezne dejanske navedbe 
in njihovo notranjo strukturo.

6. „strojno berljiv“ pomeni, da so digitalni 
dokumenti strukturirani tako, da lahko 
programske aplikacije tehnološko 
nevtralno in zanesljivo prepoznajo in 
izločijo ustrezne podatke.

Or. fr

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka 2
Direktiva 2003/98/ES
Člen 4 – odstavek 4 – zadnji stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravna sredstva vključujejo možnost 
pregleda s strani neodvisnega organa, ki 
ima posebne regulativne pristojnosti v 
zvezi s ponovno uporabo informacij 
javnega sektorja ter čigar odločitve so 
zavezujoče za zadevni organ javnega 
sektorja.

Pravna sredstva vključujejo možnost 
pregleda s strani organa v zvezi s ponovno 
uporabo informacij javnega sektorja ter 
čigar odločitve so zavezujoče za zadevni 
organ javnega sektorja.

Or. fr

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v odstavka 3 in 4 tega 
člena lahko organi javnega sektorja v 
posebnih primerih, zlasti kadar znaten 
delež operativnih stroškov organov javnega 
sektorja, povezanih z izvajanjem njihovih 

2. Brez poseganja v odstavka 3 in 4 tega 
člena lahko organi javnega sektorja, kadar
znaten delež operativnih stroškov organov 
javnega sektorja, povezanih z izvajanjem 
njihovih javnih nalog, izvira iz izkoriščanja 
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javnih nalog, izvira iz izkoriščanja njihovih 
pravic intelektualne lastnine, za ponovno 
uporabo dokumentov zaračunavajo stroške, 
ki presegajo mejne stroške, in sicer v 
skladu z objektivnimi, preglednimi in 
preverljivimi merili, če je to v javnem 
interesu in je to odobril neodvisni organ iz 
člena 4(4).

njihovih pravic intelektualne lastnine, za 
ponovno uporabo dokumentov 
zaračunavajo stroške, ki presegajo mejne 
stroške, in sicer v skladu z objektivnimi, 
preglednimi in preverljivimi merili, če je to 
v javnem interesu in je to odobril organ iz 
člena 4(4).

Or. fr

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1
Direktiva 2003/98/ES
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ne glede na odstavka 1 in 2 lahko 
knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeji in arhivi za ponovno 
uporabo dokumentov, ki jih hranijo, 
zaračunajo stroške, ki presegajo mejne 
stroške.

3. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 lahko 
knjižnice (vključno z univerzitetnimi 
knjižnicami), muzeji in arhivi za ponovno 
uporabo dokumentov, ki jih hranijo, na 
podlagi objektivnih, preglednih in 
preverljivih meril ter če je to odobril 
organ iz člena 4(4), zaračunajo stroške, ki 
presegajo mejne stroške.

Or. fr

Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo vzpostavitev 
praktičnih ureditev, ki bodo olajšale 
medjezikovno iskanje dokumentov, ki so 
na voljo za ponovno uporabo, kot so 

Države članice vzpostavijo praktične 
ureditve, ki bodo olajšale medjezikovno 
iskanje dokumentov, ki so na voljo za 
ponovno uporabo, kot so seznami virov 
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seznami virov glavnih dokumentov z 
ustreznimi metapodatki, po možnosti na 
voljo prek spleta in v strojno berljivem 
formatu, ter portalov, ki so povezani s 
seznami decentraliziranih virov.“

glavnih dokumentov z ustreznimi 
metapodatki, po možnosti na voljo prek 
spleta in v tehnološko nevtralnem, strojno 
berljivem formatu, ter portalov, ki so 
povezani s seznami decentraliziranih 
virov.“

Or. fr


