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AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het onbureaucratische en 
kostenefficiënte hergebruik van 
overheidsinformatie wordt aangeboden ter 
ondersteuning van de volgende 
belangrijke gebruikers: kleine en 
middelgrote ondernemingen (met name in 
de ICT-sector), journalisten en 
wetenschappers. Bovendien bevordert een 
verbeterde toegang tot 
overheidsinformatie de transparantie en 
duidelijkheid van de werkzaamheden van 
overheidsorganen ten aanzien van de 
bevolking.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Richtlijn 2003/98/EG houdt niet de 
verplichting in het hergebruik van 
documenten toe te staan. De betrokken 
lidstaten of openbare lichamen blijven 
verantwoordelijk voor het besluit om 
hergebruik al dan niet toe te staan. 
Tegelijkertijd bouwt de richtlijn voort op 
nationale regels over de toegang tot 
documenten. Bepaalde lidstaten hebben het 

(6) Richtlijn 2003/98/EG vormt niet de 
basis voor de verplichting van de lidstaten 
de toegang tot overheidsdocumenten en
het hergebruik ervan toe te staan. De 
betrokken lidstaten of openbare lichamen 
blijven verantwoordelijk voor het besluit 
om hergebruik al dan niet toe te staan. De 
richtlijn harmoniseert slechts de 
voorwaarden waaronder documenten voor 
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recht op hergebruik uitdrukkelijk 
verbonden aan het recht op toegang, zodat 
alle algemeen toegankelijke documenten 
ook herbruikbaar zijn. In andere lidstaten 
is het verband tussen deze twee gebieden 
van regelgeving minder duidelijk en dit 
vormt een bron van rechtsonzekerheid.

hergebruik ter beschikking worden 
gesteld. Tegelijkertijd bouwt de richtlijn 
voort op nationale regels over de toegang 
tot documenten. Bepaalde lidstaten hebben 
het recht op hergebruik uitdrukkelijk 
verbonden aan het recht op toegang, terwijl
andere lidstaten daarentegen een 
wettelijke scheiding hebben aangebracht 
tussen het recht op hergebruik en de
nationale regelgeving inzake de toegang 
tot informatie respectievelijk de 
regelgeving inzake de vrijheid van 
informatie.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De nationale regelingen inzake de 
toegang tot overheidsdocumenten zijn 
gebaseerd op transparantie en vrijheid 
van informatie. In een aantal gevallen 
wordt dit recht echter beperkt, 
bijvoorbeeld tot degenen die een bijzonder 
belang bij deze documenten hebben of in 
gevallen waarin de documenten gevoelige 
informatie bevatten die bijvoorbeeld de 
nationale of openbare veiligheid betreft.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) Richtlijn 2003/98/EG geldt voor 
documenten waarvan de 
beschikbaarstelling valt onder de 
overheidstaak van de betrokken openbare 
lichamen, als bepaald bij wet of andere 
bindende voorschriften van de lidstaat in 
kwestie. Deze overheidstaak zou voor de 
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betreffende lichamen algemeen of per 
geval kunnen worden gedefinieerd.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Richtlijn 2003/98/EG dient derhalve 
een duidelijke verplichting vast te leggen
voor de lidstaten om alle algemeen 
beschikbare documenten toegankelijk te 
maken voor hergebruik. Omdat dit een 
beperking inhoudt van de intellectuele 
eigendomsrechten van de auteurs van 
dergelijke documenten, dient het 
toepassingsgebied van een verband tussen 
het recht op toegang en het recht op 
gebruik tot het strikt noodzakelijke beperkt 
te worden om het met de invoering van het 
recht beoogde doel te kunnen 
verwezenlijken. In dit opzicht en rekening 
houdend met de wetgeving van de Unie en 
de lidstaten en de internationale 
verplichtingen van de Unie, met name op 
grond van de Berner Conventie voor de 
bescherming van werken van letterkunde 
en kunst en de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (TRIPs), zouden documenten 
waarvan de intellectuele eigendomsrechten 
bij derden berusten, moeten worden 
uitgesloten van het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/98/EG. Wanneer een derde 
partij oorspronkelijk eigenaar was van een 
document dat nu in het bezit is van een 
bibliotheek (met inbegrip van 
universiteitsbibliotheken), museum of 
archief dat nog steeds beschermd wordt 
door de intellectuele eigendomsrechten, 
dan dient dat document in de zin van deze 
Richtlijn te worden beschouwd als een 
document waarop een derde partij 
intellectuele eigendomsrechten kan doen 

(7) Richtlijn 2003/98/EG dient derhalve 
regels vast te leggen voor de manier 
waarop de lidstaten alle algemeen 
beschikbare documenten toegankelijk 
maken voor hergebruik. Derhalve dient het 
toepassingsgebied van een verband tussen 
het recht op toegang en het recht op 
gebruik tot het strikt noodzakelijke beperkt 
te worden om het met de invoering van het 
recht beoogde doel te kunnen 
verwezenlijken. In dit opzicht en rekening 
houdend met de wetgeving van de Unie en 
de lidstaten en de internationale 
verplichtingen van de Unie, met name op 
grond van de Berner Conventie voor de 
bescherming van werken van letterkunde 
en kunst en de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (TRIPs), zouden documenten 
waarvan de intellectuele eigendomsrechten 
bij derden berusten, moeten worden 
uitgesloten van het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/98/EG. Wanneer een derde 
partij oorspronkelijk eigenaar was van een 
document dat nu in het bezit is van een 
bibliotheek (met inbegrip van 
universiteitsbibliotheken), museum of 
archief dat nog steeds beschermd wordt 
door de intellectuele eigendomsrechten, 
dan dient dat document in de zin van deze 
Richtlijn te worden beschouwd als een 
document waarop een derde partij 
intellectuele eigendomsrechten kan doen 
gelden.
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gelden.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Aangezien het hergebruik van 
documenten die in het bezit van 
bibliotheken zijn (met inbegrip van 
universiteitsbibliotheken), musea en 
archieven, een aanzienlijk 
maatschappelijk en economisch potentieel 
vertegenwoordigen voor met cultuur 
verband houdende en creatieve 
bedrijfstakken, moet een verdere 
digitalisering van de bestanden van het 
Europees cultureel erfgoed worden 
gestimuleerd.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) Ten aanzien van het toegankelijk 
maken, digitaliseren en presenteren van 
culturele bestanden bestaan er talrijke 
vormen van samenwerking tussen 
bibliotheken (met inbegrip van 
universiteitsbibliotheken), musea, 
archieven en particuliere partners waarbij 
de openbare lichamen exclusieve 
toegangs- en commerciële 
gebruiksrechten aan de 
samenwerkingspartner verlenen. In de 
praktijk is gebleken dat deze publiek-
private partnerschappen een zinvol 
gebruik van de culturele bestanden 
mogelijk kunnen maken en tegelijkertijd 
het toegankelijk maken van het cultureel 
erfgoed voor de burger bespoedigen. 
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Bijgevolg mogen 
exclusiviteitsovereenkomsten door 
Richtlijn 2003/98/EG niet worden 
uitgesloten. Bovendien zouden culturele 
instellingen vrij moeten zijn om de 
partners met wie zij willen samenwerken, 
zelf uit te zoeken, met inachtneming van 
het beginsel van transparantie en niet-
discriminatie.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om hergebruik te faciliteren, moeten 
openbare lichamen documenten in 
machinaal leesbare vorm, samen met hun 
metagegevens daar waar mogelijk en 
toepasselijk, beschikbaar stellen in een 
vorm die interoperabiliteit mogelijk maakt, 
bijvoorbeeld door ze te verwerken op een 
manier die aansluit bij de beginselen 
betreffende de compatibiliteits- en 
bruikbaarheidsvereisten voor ruimtelijke 
informatie in het kader van Richtlijn 
2007/2/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting 
van een infrastructuur voor ruimtelijke 
informatie in de Gemeenschap (Inspire).

(11) Om hergebruik te faciliteren, moeten 
openbare lichamen documenten in 
technologisch neutrale en machinaal 
leesbare vorm, samen met hun 
metagegevens daar waar mogelijk en 
toepasselijk, beschikbaar stellen in een 
vorm die interoperabiliteit mogelijk maakt, 
bijvoorbeeld door ze te verwerken op een 
manier die aansluit bij de beginselen 
betreffende de compatibiliteits- en 
bruikbaarheidsvereisten voor ruimtelijke 
informatie in het kader van Richtlijn 
2007/2/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting 
van een infrastructuur voor ruimtelijke 
informatie in de Gemeenschap (Inspire).

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Een document wordt als een 
document in machinaal leesbaar formaat 
beschouwd als het gaat om een digitaal 
document in een bestandsformaat dat 
softwaretoepassingen in staat stelt 
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gemakkelijk informatie uit het document 
te identificeren, te herkennen en eruit te 
onttrekken. Documenten gecodeerd in 
bestanden die deze handelingen op om het 
even welke wijze beperken of waarvoor 
met het oog op deze handelingen speciale 
technologie nodig is, worden niet 
beschouwd als documenten in machinaal 
leesbaar formaat. De lidstaten garanderen 
het gebruik van vrij toegankelijke, 
machinaal leesbare formaten, behalve 
voor gegevens waarvoor het gebruik van 
open formaten om technologische of 
economische redenen niet te 
verantwoorden is. Elk gebruik van niet 
vrij toegankelijke machinaal leesbare 
gegevensformaten moet gerechtvaardigd 
worden en er moet een technische 
beschrijving gegeven worden van het 
gebruikte formaat.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) "vrij toegankelijk" betekent dat 
de specificatie van het formaat 
onderhouden wordt door een organisatie 
zonder winstoogmerk; dat de lopende 
ontwikkeling ervan gebeurt op basis van 
een open besluitvormingsprocedure die 
voor alle belanghebbende partijen 
toegankelijk is; dat het document met de 
specificatie van het formaat vrij 
beschikbaar is; en dat de intellectuele 
eigendom van het formaat op 
onherroepelijke zonder betaling van 
royalty's beschikbaar gesteld wordt.

Motivering

Definitie gebaseerd op een definitie van de Europese Commissie in het kader van het 
Europese interoperabiliteitskader.
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Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Wanneer een vergoeding wordt 
verlangd voor het hergebruik van 
documenten, moet deze in beginsel beperkt 
blijven tot de marginale kosten voor hun 
vermenigvuldiging en verspreiding, tenzij 
afwijking hiervan om uitzonderlijke 
redenen gerechtvaardigd is op grond van 
objectieve, transparante en controleerbare 
criteria. Er dient met name rekening te 
worden gehouden met de noodzaak de 
gewone werking van overheidsorganen, die 
een aanzienlijk deel van hun bedrijfskosten 
voor de uitoefening van hun openbare 
taken dekken met behulp van de 
intellectuele eigendomsrechten, niet te 
hinderen. De last die gepaard gaat met het 
bewijzen dat tarieven kostengericht zijn en 
aan de betreffende limieten voldoen, moet 
bij het openbare lichaam liggen dat voor 
het hergebruik van documenten kosten in 
rekening brengt.

(12) Wanneer een vergoeding wordt 
verlangd voor het hergebruik van 
documenten, moet deze in beginsel beperkt 
blijven tot de marginale kosten voor de 
procedure om aan een bepaald verzoek 
om hergebruik te voldoen. Er dient met 
name rekening te worden gehouden met de 
noodzaak de gewone werking van 
overheidsorganen, die een aanzienlijk deel 
van hun bedrijfskosten voor de uitoefening 
van hun openbare taken dekken met behulp 
van de intellectuele eigendomsrechten, niet 
te hinderen. De last die gepaard gaat met 
het bewijzen dat tarieven kostengericht zijn 
en aan de betreffende limieten voldoen, 
moet altijd bij het openbare lichaam liggen 
dat voor het hergebruik van documenten 
kosten in rekening brengt. Deze kosten 
worden volgens objectieve, transparante 
en controleerbare criteria vastgesteld.

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voor elk hergebruik van het document 
kunnen overheidsorganen, indien dit 
haalbaar is, de hergebruiker voorwaarden 
opleggen zoals bronvermelding. Licenties 
voor het hergebruik van 
overheidsinformatie moeten in ieder geval 
zo weinig mogelijk beperkingen leggen op 
het hergebruik. Vrije licenties die online 
beschikbaar zijn, die uitgebreidere rechten 
op hergebruik toekennen zonder 
technologische, financiële of geografische 
beperkingen en die berusten op vrij 
toegankelijke gegevensformaten, kunnen

(13) Voor elk hergebruik van het document 
kunnen overheidsorganen, indien dit 
haalbaar is, de hergebruiker voorwaarden 
opleggen zoals bronvermelding. Licenties 
voor het hergebruik van 
overheidsinformatie moeten in ieder geval 
zo weinig mogelijk beperkingen leggen op 
het hergebruik en zich bij voorkeur 
beperken tot de verplichting van de 
bronvermelding. Vrije licenties die online 
beschikbaar zijn, die uitgebreidere rechten 
op hergebruik toekennen zonder 
technologische, financiële of geografische 
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in dit opzicht ook een belangrijke rol 
spelen. Daarom moeten de lidstaten het 
gebruik van vrije overheidslicenties
aanmoedigen.

beperkingen en die berusten op vrij 
toegankelijke gegevensformaten, moeten
in dit opzicht een belangrijke rol spelen. 
Daarom moeten de lidstaten het gebruik 
van vrije licenties aanmoedigen, die op 
termijn in de hele Unie gestandaardiseerd 
moeten worden.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Voor een gedegen tenuitvoerlegging 
van sommige aspecten van deze richtlijn, 
zoals de rechtsmiddelen en de naleving van 
tariferingsbeginselen en de 
rapportageverplichtingen is toezicht vereist 
van onafhankelijke instanties die bevoegd 
zijn voor het hergebruik van 
overheidsinformatie. Om te zorgen voor 
consistentie tussen benaderingen op EU-
niveau, moet coördinatie tussen de 
onafhankelijke instanties worden 
aangemoedigd, met name door de 
uitwisseling van informatie over beste 
praktijken en beleid inzake hergebruik van 
gegevens.

(14) Voor een gedegen tenuitvoerlegging 
van sommige aspecten van deze richtlijn, 
zoals de rechtsmiddelen en de naleving van 
tariferingsbeginselen en de 
rapportageverplichtingen is toezicht vereist 
van onafhankelijke instanties die bevoegd 
zijn voor het hergebruik van 
overheidsinformatie. Het is aan de 
lidstaten om deze taak aan een bevoegde 
nationale instantie over te dragen. Om te 
zorgen voor consistentie tussen 
benaderingen op EU-niveau, moet 
coördinatie tussen de onafhankelijke 
instanties worden aangemoedigd, met 
name door de uitwisseling van informatie 
over beste praktijken en beleid inzake 
hergebruik van gegevens. Bij onenigheid 
over de omzetting kan er ook een beroep 
worden gedaan op de ombudsdiensten van 
de lidstaten of de Europese Ombudsman.

Motivering

De instelling van een onafhankelijke toezichthoudende instantie belemmert de inspanningen 
van de lidstaten met het oog op de terugdringing van de bureaucratie en de consolidatie van 
de begroting en grijpt te zeer in op de soevereiniteit van de lidstaten op het vlak van 
organisatie.

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het is noodzakelijk ervoor te zorgen 
dat de lidstaten verslag uitbrengen aan de 
Commissie (zie overweging 19) over de 
omvang van het hergebruik van
overheidsinformatie, de voorwaarden 
waaronder deze beschikbaar wordt gesteld 
en het werk van de onafhankelijke 
instantie. Om te zorgen voor consistentie 
tussen benaderingen op EU-niveau, moet 
coördinatie tussen de onafhankelijke 
instanties worden aangemoedigd, met 
name door de uitwisseling van informatie 
over beste praktijken en beleid inzake 
hergebruik van gegevens.

(17) Het is noodzakelijk ervoor te zorgen 
dat de lidstaten verslag uitbrengen aan de 
Commissie (zie overweging 19) over de 
beschikbaarheid van overheidsinformatie 
voor hergebruik, de voorwaarden 
waaronder deze beschikbaar wordt gesteld 
en het werk van de onafhankelijke 
instantie. Om te zorgen voor consistentie 
tussen benaderingen op EU-niveau, moet 
coördinatie tussen de onafhankelijke 
instanties worden aangemoedigd, met 
name door de uitwisseling van informatie 
over beste praktijken en beleid inzake 
hergebruik van gegevens.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Commissie dient de lidstaten te 
helpen de richtlijn op consequente wijze uit 
te voeren door, na raadpleging van de 
belanghebbende partijen, richtsnoeren te 
verschaffen over met name de tarifering en 
de kostenberekening, de aanbevolen 
licentievoorwaarden en formaten.

(18) De Commissie dient de lidstaten te 
helpen de richtlijn op consequente wijze uit 
te voeren door, na raadpleging van de 
belanghebbende partijen, voorstellen en
richtsnoeren te verschaffen over met name 
de tarifering en de kostenberekening, de 
aanbevolen licentievoorwaarden en 
formaten.

Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 1 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In lid 2 wordt letter c) vervangen 
door:
"(c) documenten waartoe de toegang is 
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uitgesloten op basis van de 
toegangsregelingen van de lidstaten, 
onder meer wegens:
- de bescherming van de nationale 
veiligheid (d.w.z. staatsveiligheid), 
defensie of openbare veiligheid,
- statistisch geheim of handelsgeheim;
- bescherming van de privacy en 
persoonlijke gegevens;"

Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 2 – punt 6 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. "machinaal leesbaar formaat" betekent 
dat digitale documenten voldoende zijn 
gestructureerd om software-toepassingen
in staat te stellen individuele 
feitenbeschrijvingen en hun interne 
structuur op betrouwbare wijze te 
identificeren".

6. "document in een machinaal leesbaar 
formaat" betekent een digitaal document 
in een bestandsformaat dat
softwaretoepassingen in staat stelt om 
zonder moeite en op technologisch 
neutrale wijze relevante gegevens uit dit 
document te identificeren, te herkennen 
en eruit te onttrekken.

Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(- 1) Lid 1 wordt vervangen door:
Openbare lichamen behandelen 
verzoeken om hergebruik langs 
elektronische weg. Ze stellen de verzoeker 
de documenten ter beschikking voor 
hergebruik, waar mogelijk en passend 
langs elektronische weg, of stellen, indien 
een licentie vereist is, het licentieaanbod 
aan de aanvrager op binnen een redelijke 
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termijn die strookt met de voor de 
behandeling van een verzoek om toegang 
tot deze documenten vastgestelde termijn.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 4 – punt 2
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 4 – alinea 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rechtsmiddelen omvatten de 
mogelijkheid tot een herziening door een 
onafhankelijke instantie waaraan 
specifieke toezichtsbevoegdheden zijn 
toegekend met betrekking tot het 
hergebruik van overheidsinformatie en 
waarvan de beslissingen bindend zijn voor 
het betreffende openbare lichaam.

De rechtsmiddelen omvatten een 
verwijzing naar de mogelijkheid tot een 
herziening door een instantie in de 
lidstaten.

Motivering

De instelling van een onafhankelijke toezichthoudende instantie belemmert de inspanningen 
van de lidstaten met het oog op de terugdringing van de bureaucratie en de consolidatie van 
de begroting en grijpt te zeer in op de soevereiniteit van de lidstaten op het vlak van 
organisatie.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 4 bis – punt 2(nieuw)
2003/98/EC
Artikel 4 – nieuwe alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is volledig in 
overeenstemming met de toepasselijke 
wetgeving inzake gegevensbescherming. 
Als voor hergebruik beschikbaar gestelde 
overheidsinformatie betrekking heeft op 
persoonsgegevens, moet er – indien 
mogelijk in het kader van een licentie –
bepaald worden onder welke voorwaarden 
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en met inachtneming van welke specifieke 
garanties voor gegevensbescherming 
hergebruik toelaatbaar is. Deze 
beoordeling moet de garantie bieden dat 
er in de nationale wetgeving een gepaste 
rechtsgrond bestaat voor de overdracht en 
het hergebruik van gegevens, dat 
hergebruik alleen mogelijk is voor een 
compatibel doel en dat de aanvragers en 
daarna de gebruikers zich aan alle andere 
bepalingen van het toepasselijke recht 
inzake gegevensbescherming moeten 
houden. De Commissie moet er nauw op 
toezien dat er bij de toepassing van deze 
richtlijn geen inbreuk wordt gepleegd op 
de EU-wetgeving inzake 
gegevensbescherming.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5 – punt 1
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 5 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In lid 1 wordt "langs elektronische 
weg" vervangen door "in machinaal 
leesbaar formaat samen met hun 
metadata".

1. Lid 1 wordt vervangen door:

"1. Openbare lichamen stellen hun 
documenten in de beschikbare formaten 
of talen en, indien mogelijk en passend, in 
een technologisch neutraal en machinaal 
leesbaar formaat samen met hun 
metadata ter beschikking. Dit behelst geen 
verplichting voor openbare lichamen om 
documenten te creëren, te digitaliseren, 
technologisch neutraal en machinaal 
leesbaar te maken of aan te passen 
teneinde aan een verzoek te voldoen, of 
om uittreksels van documenten te 
verstrekken wanneer dit een onevenredig 
grote inspanning vereist die verder gaat 
dan een eenvoudige handeling."
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Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – punt 1
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 6 – lid 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een vergoeding wordt verlangd 
voor het hergebruik van documenten, dient 
het totaalbedrag dat door openbare 
lichamen in rekening worden gebracht 
beperkt te blijven tot de marginale kosten 
voor hun vermenigvuldiging en 
verspreiding.

1. Wanneer een vergoeding wordt verlangd 
voor het hergebruik van documenten, dient 
het totaalbedrag dat door openbare 
lichamen in rekening worden gebracht 
beperkt te blijven tot de marginale kosten 
voor hun vermenigvuldiging, 
beschikbaarstelling en verspreiding.

2. De eerste alinea is niet van toepassing 
op:

2. In uitzonderlijke gevallen, met name
wanneer openbare lichamen een 
aanzienlijk deel van hun bedrijfskosten 
voor de uitoefening van hun openbare 
taken dekken met behulp van de 
intellectuele eigendomsrechten en mits dit 
het algemeen belang dient, kan openbare 
lichamen worden toegestaan op grond van 
objectieve, transparante en controleerbare 
criteria en onder voorbehoud van 
goedkeuring door de in artikel 4, lid 4 
genoemde onafhankelijke instantie voor 
het hergebruik van documenten een 
vergoeding te verlangen die de marginale 
kosten overstijgt, onverminderd leden 3 en 
4.

a) uitzonderlijke gevallen: wanneer er van
openbare lichamen geëist wordt dat ze 
inkomsten genereren ter dekking van een 
aanzienlijk deel van hun bedrijfskosten 
voor de uitoefening van hun openbare 
taken, kan openbare lichamen worden 
toegestaan om voor het hergebruik van 
documenten een vergoeding te verlangen 
die de marginale kosten overstijgt;

3. Onverminderd leden 1 en 2, mogen 
bibliotheken (met inbegrip van 
universiteitsbibliotheken), musea en 
archieven een vergoeding verlangen die de 
marginale kosten voor het hergebruik van 
documenten die zij bezitten, overstijgt.

b) bibliotheken (met inbegrip van 
universiteitsbibliotheken), musea en 
archieven.

3. Wanneer er overeenkomstig lid 2 een 
vergoeding wordt verlangd, wordt het 
bedrag hiervan volgens objectieve, 
transparante en controleerbare criteria 
vastgesteld. De totale inkomsten uit het 
verstrekken en het verlenen van 
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toestemming voor hergebruik van 
documenten mogen niet hoger zijn dan de 
kosten voor verzameling, productie, 
vermenigvuldiging, verstrekking en 
verspreiding, vermeerderd met een 
redelijk rendement op investeringen. 
Indien toepasselijk mogen deze inkomsten 
evenmin hoger zijn dan de kosten voor de 
anonimisering van persoonlijke gegevens 
of voor de beschikbaarstelling van de 
documenten voor hergebruik langs 
elektronische weg. De conform de leden 1 
en 2 verlangde vergoedingen moeten over 
de desbetreffende berekeningsperiode 
genomen kostengeoriënteerd zijn en 
berekend worden overeenkomstig de 
boekhoudkundige beginselen die op de 
betrokken openbare lichamen van 
toepassing zijn. 
4. Conform lid 3 verlangde vergoedingen 
worden gecontroleerd door de in artikel 4, 
lid 4, genoemde onafhankelijke instantie, 
onverminderd de leden 2 en 3 van dit 
artikel.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 7
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In artikel 7 (Transparantie) worden na 
"berekening van vergoedingen" de 
woorden "hoger dan de marginale kosten 
of" ingevoegd.

(7) In artikel 7 (Transparantie) wordt de 
derde zin vervangen door:

"Het betrokken openbaar lichaam geeft 
tevens aan met welke factoren rekening 
zal worden gehouden bij de berekening 
van vergoedingen uit hoofde van 
artikel 6."
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Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8 – punt 1
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Openbare lichamen kunnen toestemming 
geven voor het onvoorwaardelijk 
hergebruik van documenten of kunnen 
voorwaarden opleggen zoals 
bronvermelding, indien nodig door middel 
van een licentie. Deze voorwaarden mogen 
de mogelijkheden tot hergebruik niet 
nodeloos beperken noch gebruikt worden 
om de mededinging aan banden te leggen.

Openbare lichamen kunnen toestemming 
geven voor het onvoorwaardelijk 
hergebruik van documenten of kunnen 
voorwaarden opleggen zoals 
bronvermelding, indien nodig door middel 
van een licentie waarin essentiële kwesties 
geregeld worden. Deze voorwaarden 
worden langs elektronische weg 
beschikbaar gesteld en mogen de 
mogelijkheden tot hergebruik niet nodeloos 
beperken noch gebruikt worden om de 
mededinging aan banden te leggen.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 8 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Met het oog op een coherente 
toepassing van dit artikel stelt de 
Commissie richtsnoeren op met 
aanbevelingen voor standaard- en vrije 
licenties voor het hergebruik van 
overheidsinformatie. Deze richtsnoeren 
bevatten een specifieke bepaling 
betreffende gegevensbescherming.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 9
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten staan in voor praktische 
regelingen die het taaloverstijgend zoeken 
naar voor hergebruik beschikbare 
documenten vereenvoudigen, zoals 
overzichtslijsten, die bij voorkeur on line
en in machinaal leesbare formaten
toegankelijk zijn, van de belangrijkste 
documenten met relevante metagegevens 
en portaalsites met links naar 
gedecentraliseerde overzichtslijsten.

De lidstaten stellen praktische regelingen 
vast die het zoeken naar voor hergebruik 
beschikbare documenten in de gehele Unie
vereenvoudigen, zoals overzichtslijsten, die 
bij voorkeur in een technologisch neutraal
en machinaal leesbaar formaat
toegankelijk zijn, van de belangrijkste 
documenten met relevante metagegevens 
en portaalsites met links naar de
overzichtslijsten.

Motivering

De invoering van taaloverstijgende zoekmogelijkheden is zinvol en deze worden momenteel 
reeds op vrijwillige basis aangeboden. In het licht van de financiële situatie van de overheid 
zou echter de invoering van een algemene verplichting om het zoeken ook in andere Europese 
talen mogelijk te maken, met onevenredig hoge kosten verbonden zijn.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 11 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Artikel 11, lid 2, wordt als volgt 
gewijzigd:
"2. Onverminderd lid 1 wordt, indien een 
exclusief recht noodzakelijk is voor het 
verlenen van een dienst van algemeen 
belang, de geldigheid van een 
exclusiviteitsregeling periodiek en in ieder 
geval om de vier jaar gecontroleerd. 
Exclusiviteitsregelingen die na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
worden gesloten, zijn onderworpen aan 
het beginsel van transparantie en worden 
door de betreffende openbare lichamen 
openbaar gemaakt."



AD\915406NL.doc 19/21 PE489.694v02-00

NL

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – punt 9 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) In artikel 11 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
"2 bis. Onverminderd lid 1 mag in 
gevallen waarin een exclusief recht wordt 
verleend in het kader van het voor de 
digitalisering van cultuurbestanden 
noodzakelijk commercieel gebruik, de 
duur van het commercieel gebruik niet 
langer dan zeven jaar bedragen. Tijdens 
deze periode hoeft het exclusieve recht 
niet te worden gecontroleerd. 
Exclusiviteitsregelingen die na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
worden gesloten, zijn transparant en 
worden openbaar gemaakt."

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 10 – inleidende formule
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In artikel 11 (Verbod op 
exclusiviteitsregelingen) wordt aan het 
eind van lid 3 de volgende zin toegevoegd:

(10) In artikel 11 (Verbod op 
exclusiviteitsregelingen) komt lid 3 als 
volgt te luiden:
"3. Bestaande exclusiviteitsregelingen die 
niet voor een uitzondering uit hoofde van 
lid 2 in aanmerking komen, worden aan het 
eind van het contract maar in elk geval 
uiterlijk op 31 december 2008 beëindigd. 
Indien deze regelingen van toepassing zijn 
op bibliotheken (met inbegrip van 
universiteitsbibliotheken), musea en 
archieven en voor een uitzondering uit 
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hoofde van lid 2 of lid 2 bis in aanmerking 
komen, worden zij aan het eind van het 
contract of in elk geval uiterlijk op 
31 december 20XX [6 jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn] 
beëindigd."

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 12 – inleidende formule
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In artikel 13 (Evaluatie) wordt de 
datum 1 juli 2008 vervangen door [3 jaar 
na de omzettingsdatum] en wordt het 
volgende lid toegevoegd:

(12) In artikel 13 (Evaluatie) wordt de 
datum 1 juli 2008 vervangen door [5 jaar 
na de inwerkingtreding] en wordt het 
volgende lid toegevoegd:

Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 13 – lid 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zenden de Commissie een
jaarlijks verslag toe over de omvang van 
het hergebruik van overheidsinformatie, 
de voorwaarden waaronder deze 
beschikbaar wordt gesteld en het werk van 
de in artikel 4, lid 4 genoemde 
onafhankelijke instantie.

De lidstaten zenden de Commissie om de 
drie jaar een verslag toe over de 
beschikbaarheid van overheidsinformatie 
voor hergebruik, de voorwaarden 
waaronder deze beschikbaar wordt gesteld 
en het werk van de in artikel 4, lid 4,
genoemde onafhankelijke instantie.
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