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Módosítás 15
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 a) A közszféra információinak 
bürokráciamentes és költséghatékony 
további felhasználása a felhasználók 
következő fontosabb csoportjait 
támogatja: kis- és középvállalkozások –
különösen az IKT területén –, újságírók és 
kutatók. A közszféra információihoz való 
jobb hozzáférés érdekében ezért az állami 
szervek munkájának egyértelműnek és 
átláthatónak kell lennie a polgárok 
számára. 

Or. de

Módosítás 16
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2003/98/EK irányelv nem teszi 
kötelezővé a dokumentumok további 
felhasználásának engedélyezését. A 
további felhasználás engedélyezéséről 
továbbra is a tagállamok vagy az érintett 
közigazgatási szervek döntenek. Eközben 
az irányelv a dokumentumokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó nemzeti 
szabályokra épít. Néhány tagállam 
kifejezetten összekapcsolja a további 
felhasználásra való jogosultságot a 
hozzáférési jogosultsággal oly módon, 

(6) A 2003/98/EK irányelv nem alapoz 
meg kötelezettséget a tagállamok számára, 
hogy engedélyezzék a közszféra 
dokumentumaihoz való hozzáférést és 
azok további felhasználását. A további 
felhasználás engedélyezéséről továbbra is a 
tagállamok vagy az érintett közigazgatási 
szervek döntenek. Az irányelv pusztán 
azokat a feltételeket egységesíti, amelyek 
alapján dokumentumokat további 
felhasználásra rendelkezésre bocsátanak.
Eközben az irányelv a dokumentumokhoz 
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hogy valamennyi nyilvánosan 
hozzáférhető dokumentum egyben 
újrafelhasználható is. Más tagállamokban 
a két szabályozás kapcsolata kevésbé 
egyértelmű, ami jogbizonytalanság 
forrása is lehet.

való hozzáférésre vonatkozó nemzeti 
szabályokra épít. Néhány tagállam 
kifejezetten összekapcsolja a további 
felhasználásra való jogosultságot a 
hozzáférési jogosultsággal, míg más 
tagállamok törvényileg kettéválasztják a 
további felhasználásra vonatkozó igényt 
és az információkhoz való hozzáférésről 
szóló nemzeti rendelkezéseket, illetve az 
információs szabadságról szóló 
rendelkezéseket.

Or. de

Módosítás 17
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A közszféra dokumentumaihoz való 
hozzáférésre vonatkozó tagállami 
szabályozások átláthatóságon és 
információs szabadságon alapulnak. 
Bizonyos esetekben ezt a jogot azonban 
korlátozzák, például azokra, akiknek 
különös érdekük fűződik e 
dokumentumokhoz, vagy olyan esetekben, 
amikor a dokumentumok olyan bizalmas 
információkat tartalmaznak, amelyek 
például a nemzet- vagy állambiztonságot 
érintik.

Or. de

Módosítás 18
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A 2003/98/EK irányelv nem alapoz 
meg tagállami kötelezettséget a 
rendelkezésre álló analóg anyag 
digitalizálására vagy arra, hogy azt 
technológiailag semleges, számítógéppel 
olvashatóságra alkalmassá tegyék. A 
közigazgatási szervek maguk dönthetnek, 
mely adatokat mikor és milyen feltételek 
mellett digitalizálják.

Or. de

Módosítás 19
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) A 2003/98/EK irányelv olyan 
dokumentumokra vonatkozik, amelyek 
rendelkezésre bocsátása az érintett 
közigazgatási szerveknek a törvények vagy 
az adott tagállam más kötelező erejű 
rendelkezései által meghatározott 
közfeladatai közé tartozik. E 
közfeladatnak minden szervre általában 
vagy pedig eseti alapon 
meghatározhatónak kell lennie.

Or. de

Módosítás 20
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ennélfogva a 2003/98/EK irányelvben 
indokolt a tagállamok számára 
egyértelműen előírni, hogy valamennyi 
nyilvánosan hozzáférhető dokumentum 
esetében tegyék lehetővé a további 
felhasználást. Mivel az ilyen intézkedések 
korlátozzák a dokumentumok szerzőinek 
szellemi tulajdonjogát, a hozzáférési és a 
felhasználási jogosultság összekapcsolását 
csak olyan mértékben célszerű 
engedélyezni, amely az intézkedés 
céljainak megvalósulása szempontjából 
feltétlenül szükséges. Ebben az 
összefüggésben, figyelemmel a vonatkozó 
uniós jogszabályokra, valamint a 
tagállamok és az Unió nemzetközi –
különösen az irodalmi és művészeti 
alkotások védelméről szóló berni 
egyezményben és a szellemi tulajdonjogok 
kereskedelmi vonatkozásairól szóló 
megállapodásban (TRIPS-megállapodás) 
foglalt – kötelezettségeire, a harmadik 
felek szellemi tulajdonjogával védett 
dokumentumokat indokolt kizárni a 
2003/98/EK irányelv alkalmazási köréből. 
Amennyiben egy könyvtár (ideértve az 
egyetemi könyvtárakat is), múzeum vagy 
levéltár tulajdonát képező, szellemi 
tulajdonjogi oltalom alatt álló dokumentum 
eredeti tulajdonosa harmadik fél, a 
dokumentumot ezen irányelv 
alkalmazásában harmadik fél szellemi 
tulajdonjogával védett dokumentumnak 
kell tekinteni.

(7) A 2003/98/EK irányelv beavatkozik a 
dokumentumok szerzőinek szellemi 
tulajdonjogába. Ezért a hozzáférési és a 
felhasználási jogosultság összekapcsolását 
csak olyan mértékben célszerű 
engedélyezni, amely az intézkedés 
céljainak megvalósulása szempontjából 
feltétlenül szükséges. Ebben az 
összefüggésben, figyelemmel a vonatkozó 
uniós jogszabályokra, valamint a 
tagállamok és az Unió nemzetközi –
különösen az irodalmi és művészeti 
alkotások védelméről szóló berni 
egyezményben és a szellemi tulajdonjogok 
kereskedelmi vonatkozásairól szóló 
megállapodásban (TRIPS-megállapodás) 
foglalt – kötelezettségeire, a harmadik 
felek szellemi tulajdonjogával védett 
dokumentumokat indokolt kizárni a 
2003/98/EK irányelv alkalmazási köréből. 
Amennyiben egy könyvtár (ideértve az 
egyetemi könyvtárakat is), múzeum vagy 
levéltár tulajdonát képező, szellemi
tulajdonjogi oltalom alatt álló dokumentum 
eredeti tulajdonosa harmadik fél, a 
dokumentumot ezen irányelv 
alkalmazásában harmadik fél szellemi 
tulajdonjogával védett dokumentumnak 
kell tekinteni.

Or. de

Módosítás 21
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az irányelv alkalmazási körét ki kell 
terjeszteni a könyvtárakra (ideértve az 
egyetemi könyvtárakat is), a múzeumokra 
és a levéltárakra is. Az irányelv nem 
vonatkozik egyéb kulturális 
intézményekre, például az operaházakra, a 
balett-társulatokra és a színházakra, sem az 
ezen intézmények részét képező 
levéltárakra.

(10) Az irányelv alkalmazási körét ki kell 
terjeszteni a könyvtárakra (ideértve az 
egyetemi könyvtárakat is), a múzeumokra 
és a levéltárakra is. Az irányelv nem 
vonatkozik egyéb kulturális 
intézményekre, például az operaházakra, a 
balett-társulatokra és a színházakra, sem az 
ezen intézmények részét képező 
levéltárakra. Ehhez hasonlóan az irányelv 
hatálya nem terjed ki az államilag 
finanszírozott kutatási eredményekre sem.

Or. de

Módosítás 22
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10 a) Mivel a kultúrával és kreatív 
területekkel foglalkozó gazdasági 
ágazatok számára jelentős társadalmi és 
gazdasági potenciált rejt magában azok a 
dokumentumok további felhasználása, 
amelyek a könyvtárak (köztük egyetemi 
könyvtárak), múzeumok és levéltárak 
birtokában vannak, támogatni kell az 
európai kulturális örökség előrehaladott 
digitalizálását.

Or. de

Módosítás 23
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10 b) A kulturális vívmányok fejlesztése, 
digitalizálása és megjelenítése 
szempontjából számos együttműködés 
létezik a könyvtárak (köztük az egyetemi 
könyvtárak), múzeumok és levéltárak, 
illetve azok magánpartnerei között, 
amelyeknél a közigazgatási szervek 
kizárólagos hozzáférési és kereskedelmi 
értékesítési jogokat adnak az 
együttműködésben részt vevő 
partnereknek. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy ezek az állami-magán partnerségek 
lehetővé tehetik a kulturális vívmányok 
ésszerű felhasználását és hatékony 
kihasználását, ugyanakkor pedig 
meggyorsíthatják a kulturális örökség 
kihasználását a polgárok számára. Ezért a 
2003/98/EK irányelvvel nem kellene 
kizárni a kizárólagosságot biztosító 
megállapodásokat. Ezzel szemben 
lehetővé kellene tenni, hogy a kulturális 
intézmények az átláthatóság és 
diszkrimináció tilalma alapelveinek 
betartása mellett maguk keressenek 
partnereket, akikkel együtt szeretnének 
működni.

Or. de

Módosítás 24
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11 a) Egy dokumentum akkor tekinthető 
számítógéppel olvasható formátumú 
dokumentumnak, ha olyan 
fájlformátumban létrehozott digitális 
dokumentumról van szó, amely lehetővé 
teszi a szoftveres alkalmazások számára, 
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hogy a benne lévő adatokat könnyen 
azonosítsák, felismerjék és kinyerjék. Az 
olyan fájlformátumban kódolt 
dokumentumok, amelyek bármilyen 
módon korlátozzák a feldolgozást vagy 
különleges technológiát igényelnek a 
feldolgozáshoz, nem tekinthetők 
számítógéppel olvasható formátumú 
dokumentumoknak. A számítógéppel 
olvasható nem nyílt adatformátumok 
minden használatát indokolni kell és a 
felhasznált formátumról műszaki leírást 
kell nyújtani.

Or. en

Módosítás 25
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11 b) „nyílt”: a formátum 
specifikációjának karbantartását non-
profit szervezet végzi; folyamatos 
továbbfejlesztése az összes érdekelt fél 
számára elérhető nyílt döntéshozatali 
eljárás alapján történik; a formátum 
specifikációjára vonatkozó dokumentum 
ingyenesen elérhető; a szabvány szellemi 
tulajdonjogát jogdíjmentes alapon 
visszavonhatatlanul rendelkezésre 
bocsátják.

Or. en

Indokolás

A meghatározás az Európai Bizottság által az Európai Interoperabilitási Keretrendszer 
céljából biztosított meghatározáson alapul.
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Módosítás 26
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A további felhasználás megkönnyítése 
érdekében a közigazgatási szerveknek – ha 
ez lehetséges és ésszerű – a 
dokumentumokat a hozzájuk tartozó 
metaadatokkal együtt, számítógéppel 
olvasható formátumban kell elérhetővé
tenniük olyan formátumban, amely 
biztosítja az interoperabilitást, például az 
Európai Közösségen belüli térinformációs 
infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról 
szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben a 
térinformációk tekintetében előírt 
összeegyeztethetőségi és 
felhasználhatósági követelményeket 
szabályozó elvek szerinti feldolgozásuk 
révén.

(11) A további felhasználás megkönnyítése 
érdekében a közigazgatási szerveknek – ha 
ez lehetséges és ésszerű – a 
dokumentumokat a hozzájuk tartozó 
metaadatokkal együtt, tecnológiától 
függetlenül számítógéppel olvasható 
formátumban kell elérhetővé tenniük olyan 
formátumban, amely biztosítja az 
interoperabilitást, például az Európai 
Közösségen belüli térinformációs 
infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról 
szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben a 
térinformációk tekintetében előírt 
összeegyeztethetőségi és 
felhasználhatósági követelményeket 
szabályozó elvek szerinti feldolgozásuk 
révén.

Or. de

Módosítás 27
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Azokban az esetekben, amikor a 
dokumentumok további felhasználására 
díjat számolnak fel, a díjnak elvben a 
dokumentumok feldolgozásának és 
terjesztésének határköltségeire kell 
korlátozódnia, kivéve az objektív, átlátható 
és ellenőrizhető kritériumok alapján 
kivételesen indokolt eseteket. Különösen 
célszerű figyelembe venni annak 

(12) Azokban az esetekben, amikor a 
dokumentumok további felhasználására 
díjat számolnak fel, a díjnak elvben a 
dokumentumok feldolgozásának, 
rendelkezésre bocsátásának és 
terjesztésének határköltségeire kell 
korlátozódnia, kivéve az objektív, átlátható 
és ellenőrizhető kritériumok alapján 
kivételesen indokolt eseteket. Különösen 
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szükségességét, hogy az irányelv 
rendelkezései ne akadályozzák az olyan 
közigazgatási szervek rendes ügyvitelét, 
amelyek a rájuk bízott közfeladatok 
végzése során felmerülő működési 
költségeik jelentős részét a birtokukban 
lévő szellemi tulajdonjogok kiaknázásával 
fedezik. Annak bizonyítása, hogy a díjak 
költségorientáltak és megfelelnek a 
vonatkozó korlátozásoknak, a 
dokumentumok további felhasználásáért 
díjat felszámoló közigazgatási szervet 
terheli.

célszerű figyelembe venni annak 
szükségességét, hogy az irányelv 
rendelkezései ne akadályozzák az olyan 
közigazgatási szervek rendes ügyvitelét, 
amelyek a rájuk bízott közfeladatok 
végzése során felmerülő működési 
költségeik jelentős részét a birtokukban 
lévő szellemi tulajdonjogok kiaknázásával 
fedezik. Annak bizonyítása, hogy a díjak 
költségorientáltak és megfelelnek a 
vonatkozó korlátozásoknak, a 
dokumentumok további felhasználásáért 
díjat felszámoló közigazgatási szervet 
terheli.

Or. de

Módosítás 28
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A közigazgatási szerv a 
hozzáférhetővé tett dokumentumok további 
felhasználásával kapcsolatban szükség 
esetén feltételeket szabhat a felhasználó 
számára, így például előírhatja a forrás 
megjelölését. A közszféra információinak 
további felhasználására vonatkozó 
engedélyeknek minden esetben csak a 
lehető legkisebb mértékben szabad 
korlátozniuk a további felhasználást. Az 
online elérhető nyílt engedélyek, amelyek 
szélesebb körű további felhasználási jogot 
biztosítanak technológiai, pénzügyi vagy 
földrajzi korlátozások nélkül, valamint a 
nyílt adatformátumok használata szintén 
fontos szerepet tölthet be e tekintetben. 
Ezért a tagállamoknak a nyílt közigazgatási 
engedélyek használatát kell 
előmozdítaniuk.

(13) A közigazgatási szerv a 
hozzáférhetővé tett dokumentumok további 
felhasználásával kapcsolatban szükség 
esetén feltételeket szabhat a felhasználó 
számára, így például előírhatja a forrás 
megjelölését. A közszféra információinak
további felhasználására vonatkozó 
engedélyeknek minden esetben csak a 
lehető legkisebb mértékben – lehetőleg a 
forrás megjelölésének kötelezettségével –
szabad korlátozniuk a további 
felhasználást. Az online elérhető nyílt 
engedélyek, amelyek szélesebb körű 
további felhasználási jogot biztosítanak 
technológiai, pénzügyi vagy földrajzi 
korlátozások nélkül, valamint a nyílt 
adatformátumok használata szintén fontos 
szerepet tölthet be e tekintetben. Ezért a 
tagállamoknak a nyílt közigazgatási 
engedélyek használatát kell 
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előmozdítaniuk.

Or. en

Módosítás 29
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az irányelv néhány elemének, például 
a jogorvoslati eszközöknek, a díjszabásra 
vonatkozó elvek megfelelő betartásának és 
a jelentéstételi kötelezettségeknek a 
megfelelő végrehajtása érdekében a 
közszféra információinak további 
felhasználását független illetékes 
hatóságok felügyelete alá kell helyezni. A 
különböző módszerek uniós szintű 
összehangolásának biztosítása érdekében 
ösztönözni kell a független hatóságok 
közötti együttműködést, különösen a bevált 
gyakorlatokra és az adatok további 
felhasználására vonatkozó politikákra 
irányuló információcsere révén.

(14) Az irányelv néhány elemének, például 
a jogorvoslati eszközöknek, a díjszabásra 
vonatkozó elvek megfelelő betartásának és 
a jelentéstételi kötelezettségeknek a 
megfelelő végrehajtása érdekében a 
közszféra információinak további 
felhasználását független illetékes 
hatóságok felügyelete alá kell helyezni. A 
különböző módszerek uniós szintű 
összehangolásának biztosítása érdekében 
ösztönözni kell a független hatóságok 
közötti együttműködést, különösen a bevált 
gyakorlatokra és az adatok további 
felhasználására vonatkozó politikákra 
irányuló információcsere révén. A 
végrehajtáskor előforduló konfliktusokkal 
kapcsolatban az ombudsmanok nemzeti 
rendszeréhez vagy az Európai 
Ombudsmanhoz lehet fordulni.

Or. de

Módosítás 30
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az irányelv néhány elemének, például 
a jogorvoslati eszközöknek, a díjszabásra 

(14) Az irányelv néhány elemének, például 
a jogorvoslati eszközöknek, a díjszabásra 
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vonatkozó elvek megfelelő betartásának és 
a jelentéstételi kötelezettségeknek a 
megfelelő végrehajtása érdekében a 
közszféra információinak további 
felhasználását független illetékes 
hatóságok felügyelete alá kell helyezni. A 
különböző módszerek uniós szintű 
összehangolásának biztosítása érdekében 
ösztönözni kell a független hatóságok 
közötti együttműködést, különösen a bevált 
gyakorlatokra és az adatok további 
felhasználására vonatkozó politikákra 
irányuló információcsere révén.

vonatkozó elvek megfelelő betartásának és 
a jelentéstételi kötelezettségeknek a 
megfelelő végrehajtása érdekében a 
közszféra információinak további 
felhasználását független illetékes 
hatóságok felügyelete alá kell helyezni. A 
tagállamok kötelezettsége, hogy a 
felügyelet feladatát átruházzák a 
megfelelő nemzeti hatóságra. A különböző 
módszerek uniós szintű összehangolásának
biztosítása érdekében ösztönözni kell a 
független hatóságok közötti 
együttműködést, különösen a bevált 
gyakorlatokra és az adatok további 
felhasználására vonatkozó politikákra 
irányuló információcsere révén.

Or. de

Indokolás

Szembe megy a tagállamok bürokrácia leépítésre és államháztartási konszolidációra irányuló 
erőfeszítéseivel, ha létrehoznak egy különleges szabályozási hatáskörökkel bíró független 
hatóságot, és az feleslegesen avatkozik bele a tagállamok döntési jogkörébe.

Módosítás 31
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottságnak – az érdekelt felekkel 
való konzultáció alapján – iránymutatással 
támogatnia kell a tagállamokat az irányelv 
következetes végrehajtásában, különösen a 
díjszabás és a költségszámítás, az ajánlott 
engedélyezési feltételek és a formátumok 
tekintetében.

(18) A Bizottságnak – az érdekelt felekkel 
való konzultáció alapján – javaslatokkal és
iránymutatással támogatnia kell a 
tagállamokat az irányelv következetes 
végrehajtásában, különösen a díjszabás és a 
költségszámítás, az ajánlott engedélyezési 
feltételek és a formátumok tekintetében.

Or. de
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Módosítás 32
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A (2) bekezdés e) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

‘
e) oktatási és kutató intézmények, így 
kutatóintézetek, adott esetben kutatási 
eredmények továbbítására létrehozott 
szervezetek; valamint iskolák, egyetemek 
(kivéve az egyetemi könyvtárakat a 
harmadik felek szellemi tulajdonjogával 
védett kutatási dokumentumoktól eltérő 
dokumentumok tekintetében) birtokában 
lévő dokumentumokra; és
’

Or. de

Módosítás 33
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2003/98/EK irányelv
2 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „számítógéppel olvasható”: egy 
digitális dokumentum azon tulajdonsága, 
amely által a benne szereplő egyedi 
ténymegállapítások és azok belső 
struktúrája – a dokumentum kellő fokú 
strukturáltságának köszönhetően –
szoftveres alkalmazásokkal megbízhatóan
azonosítható.

(6) „számítógéppel olvasható”: egy 
digitális dokumentum azon tulajdonsága, 
amely által a benne szereplő egyedi, 
érdeklődésre számot tartó adatok – a 
dokumentum kellő fokú strukturáltságának 
köszönhetően – szoftveres alkalmazásokkal 
technológiailag semleges módon
azonosítható.

Or. de
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Módosítás 34
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2003/98/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel a 
tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikk 
szerinti dokumentumok kereskedelmi vagy 
nem kereskedelmi célú további 
felhasználására a III. és IV. fejezetben 
meghatározott feltételek szerint kerül sor.

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek 1. cikk szerinti 
dokumentumainak kereskedelmi vagy 
nem kereskedelmi célú további 
felhasználására a III. és IV. fejezetben 
meghatározott feltételek szerint kerül sor, 
feltéve, ha olyan dokumentumokról van 
szó, amelyek a tagállamokban fennálló, a 
közszférára vonatkozó hozzáférési 
szabályok szerint hozzáférhetők. Ezek a 
dokumentumok a lehető legteljesebb 
mértékben technológiailag semleges, 
számítógéppel olvasható formában 
kerülnek terjesztésre.

Or. de

Módosítás 35
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2003/98/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A könyvtár (ideértve az egyetemi 
könyvtárakat is), múzeum vagy levéltár 
tulajdonát képező dokumentumok esetében 
a tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
a dokumentumok további felhasználása 
engedélyezett, ezeknek a 

(2) A könyvtár (ideértve az egyetemi 
könyvtárakat is), múzeum vagy levéltár 
tulajdonát képező dokumentumok esetében 
a tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
a dokumentumok további felhasználása 
engedélyezett, ezeknek a 
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dokumentumoknak a kereskedelmi vagy 
nem kereskedelmi célú további 
felhasználására a III. és IV. fejezetben 
meghatározott feltételek szerint kerül sor.

dokumentumoknak a kereskedelmi vagy 
nem kereskedelmi célú további 
felhasználására a III. és IV. fejezetben 
meghatározott feltételek szerint kerül sor, 
feltéve, ha olyan dokumentumokról van 
szó, amelyek a tagállamokban fennálló, a 
közszférára vonatkozó hozzáférési 
szabályok szerint hozzáférhetők. Ezek a 
dokumentumok a lehető legteljesebb 
mértékben technológiailag semleges, 
számítógéppel olvasható formában 
kerülnek terjesztésre.

Or. de

Módosítás 36
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – 2 pont
2003/98/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jogorvoslati lehetőség többek között a 
közszféra információinak további 
felhasználása tekintetében különös 
szabályozási hatáskörrel felruházott és az 
érintett közigazgatási szervre nézve 
kötelező határozatot hozni képes független 
hatóság általi felülvizsgálat is.

Jogorvoslati lehetőség többek között a 
tagállamok egyik hatósága általi 
felülvizsgálatra való hivatkozás is.

Or. de

Indokolás

Szembe megy a tagállamok bürokrácia leépítésre és államháztartási konszolidációra irányuló 
erőfeszítéseivel, ha létrehoznak egy különleges szabályozási hatáskörökkel bíró független 
hatóságot, és az feleslegesen avatkozik bele a tagállamok döntési jogkörébe.

Módosítás 37
Malcolm Harbour
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – 2 pont
2003/98/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jogorvoslati lehetőség többek között a 
közszféra információinak további 
felhasználása tekintetében különös 
szabályozási hatáskörrel felruházott és az 
érintett közigazgatási szervre nézve 
kötelező határozatot hozni képes független 
hatóság általi felülvizsgálat is.

Jogorvoslati lehetőség többek között a 
közszféra információinak további 
felhasználása tekintetében különös 
szabályozási hatáskörrel felruházott 
független hatóság általi felülvizsgálat is.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállam már rendelkezik ilyen hatóságokkal, ilyen például az Egyesült Királyságban 
a közszféra információival foglalkozó hivatal (OPSI), amely a Nemzeti Levéltár része. Jogos 
az aggodalom, mely szerint a tervezett határozatok jogilag kötelező ereje átlépi azt a határt, 
ami arányos és hatékony lenne a jelenleg érvényes alacsony költségű, arányos és hatékony 
rendszerekhez képest, és a szubszidiaritás elvére fordított megfelelő figyelemnek prioritást kell 
adni a meglévő és hatékony rendszerek védelme tekintetében.

Módosítás 38
Heide Rühle, Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – 2 pont (új)
2003/98/EK
4 cikk, új bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyes adatok további felhasználásra 
való rendelkezésre bocsátása előtt 
valamennyi közigazgatási szervnek 
értékelést kell végeznie annak 
meghatározása érdekében, hogy az 
érintett adatot további felhasználásra 
lehet-e bocsátani. Ebben az értékelésben 
indokolta megállapítani azt is, hogy 
milyen feltételek mellett és milyen 
különleges adatvédelmi biztosítékok 
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megléte esetén megengedett a további 
felhasználás. Az értékelésnek biztosítania 
kell, hogy a nemzeti jog alapján megfelelő 
jogi alapja legyen az adatok 
továbbításának és további 
felhasználásának, hogy a további 
felhasználás csak összeegyeztethető célból 
legyen megvalósítható, és hogy a 
kérelmezőket és későbbi felhasználókat 
kötelezzék a vonatkozó adatvédelmi 
jogszabály összes egyéb előírásának 
betartására.

Or. en

Módosítás 39
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – 1 pont
2003/98/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az (1) bekezdésben az „elektronikus 
eszközökön keresztül” kifejezés helyébe a 
„számítógéppel olvasható formátumban és 
a hozzájuk tartozó metaadatokkal együtt” 
kifejezés lép.

1. Az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„1. A közigazgatási szervek 
dokumentumaikat a meglévő 
formátumokban és nyelveken a 
metaadatokkal együtt bocsátják 
rendelkezésre, és amennyiben lehetséges, 
és ésszerű, technológiailag semleges,
számítógéppel olvasható formában. Ez 
nem jelent kötelezettséget a közigazgatási 
szerv számára dokumentumok újbóli 
előállítására, digitalizálására, 
technológiailag semlegesen számítógéppel 
olvashatóvá tételére vagy a kérelemnek 
megfelelő kiigazítására, illetve 
dokumentumokból való kivonatok 
készítésére, amennyiben ez aránytalan, 
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egy egyszerű műveleten túlmutató 
erőfeszítést jelentene.”

Or. de

Módosítás 40
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – 1 pont
2003/98/EK irányelv
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azokban az esetekben, amikor a 
dokumentumok további felhasználására 
díjat számolnak fel, a közigazgatási szerv 
által kivetett díj teljes összege a 
dokumentumok feldolgozásának és 
terjesztésének határköltségeire 
korlátozódik.

(1) Azokban az esetekben, amikor a 
dokumentumok további felhasználására 
díjat számolnak fel, a közigazgatási szerv 
által kivetett díj teljes összege a 
dokumentumok feldolgozásának, 
rendelkezésre bocsátásának és 
terjesztésének határköltségeire 
korlátozódik.

Or. de

Módosítás 41
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – 1 pont
2003/98/EK irányelv
6 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Kivételes esetekben, különösen amikor 
a közigazgatási szervek a rájuk bízott 
közfeladatok végzése során felmerülő 
működési költségeik jelentős részét a 
birtokukban lévő szellemi tulajdonjogok 
kiaknázásával fedezik, amennyiben azt a 
közérdek úgy kívánja, a közigazgatási 
szervek objektív, átlátható és ellenőrizhető 

(2) Az (1) bekezdést az alábbiakra nem 
kell alkalmazni:
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kritériumok alapján, valamint a 4. cikk 
(4) bekezdésében említett független 
hatóság jóváhagyásától függően engedélyt 
kaphatnak arra, hogy a dokumentumok 
további felhasználásáért – e cikk (3) és (4) 
bekezdésének sérelme nélkül – a 
határköltségeket meghaladó díjat 
számítsanak fel.

a) olyan kivételes esetek, amikor a 
közigazgatási szervek arra kényszerülnek, 
hogy nyereséget termeljenek azon 
költségeik nagy részének fedezésére, 
amelyek közfeladataik ellátása során 
merültek fel;
b) könyvtárak (köztük az egyetemi 
könyvtárak), múzeumok és levéltárak.

Or. de

Indokolás

További ipari felhasználás esetén a közigazgatási szerveknek lehetővé kellene tenni, hogy 
költségfedező díjakat vessenek ki azon költségek áthárítására, amelyek az adatok továbbítása 
során keletkeznek, valamint a közszféra információinak minőségére és a beruházási 
képességre gyakorolt hátrányos hatások elkerülése érdekében. A könyvtáraknak (köztük az 
egyetemi könyvtáraknak), múzeumoknak és levéltáraknak részben maguk kell finanszírozniuk 
működésüket. Ezen bevételek kiesése esetén a tagállamok kulturális költségvetésében magas 
hiány keletkezne.

Módosítás 42
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – 1 pont
2003/98/EK irányelv
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Kivételes esetekben, különösen amikor a 
közigazgatási szervek a rájuk bízott 
közfeladatok végzése során felmerülő 
működési költségeik jelentős részét a 
birtokukban lévő szellemi tulajdonjogok 

2. Amikor a közigazgatási szervek a rájuk 
bízott közfeladatok végzése során 
felmerülő működési költségeik egy részét a 
birtokukban lévő szellemi tulajdonjogok 
kiaknázásával fedezik, amennyiben azt a 
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kiaknázásával fedezik, amennyiben azt a 
közérdek úgy kívánja, a közigazgatási 
szervek objektív, átlátható és ellenőrizhető 
kritériumok alapján, valamint a 4. cikk (4) 
bekezdésében említett független hatóság 
jóváhagyásától függően engedélyt 
kaphatnak arra, hogy a dokumentumok 
további felhasználásáért – e cikk (3) és (4) 
bekezdésének sérelme nélkül – a 
határköltségeket meghaladó díjat 
számítsanak fel.

közérdek úgy kívánja, a közigazgatási 
szervek objektív, átlátható és ellenőrizhető 
kritériumok alapján, valamint a 4. cikk (4) 
bekezdésében említett független hatóság 
jóváhagyásától függően engedélyt 
kaphatnak arra, hogy a dokumentumok 
további felhasználásáért – e cikk (3) és (4) 
bekezdésének sérelme nélkül – a 
határköltségeket meghaladó díjat 
számítsanak fel.

Or. en

Indokolás

Kiemelkedő fontosságú annak biztosítása, hogy a közigazgatási szervek – az adófizetőkre rótt 
költségek nélkül – megőrizzék a rugalmasságukat a saját költségvetésük kezelése tekintetében, 
különösen a költségvetési megszorítások idején. Ezek a kiigazítások biztosítják e célkitűzés 
megvalósítását. Ezenkívül ajánlott, hogy az állami szerveknek a magas költségek miatt ne 
kelljen korlátozniuk az általuk előállított információ mennyiségét.

Módosítás 43
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – 1 pont
2003/98/EK irányelv
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól 
eltérve a könyvtárak (ideértve az egyetemi 
könyvtárakat is), a múzeumok és a 
levéltárak a birtokukban lévő 
dokumentumok további felhasználásáért a 
határköltségeket meghaladó díjakat 
számolhatnak fel.

törölve

Or. de

Módosítás 44
Sabine Verheyen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – 2 pont
2003/98/EK irányelv
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 6. cikk szövege az (4) bekezdésre 
változik.

2. A 6. cikk jelenlegi szövege a (4) 
bekezdésre változik és a következő 
szövegezést kapja:
„4. Díj (2) bekezdés szerinti szedése esetén 
a teljes díjat objektív, átlátható és sokféle 
kritérium alapján kell megállapítani és a 
dokumentumok rendelkezésre 
bocsátásából és további felhasználásának 
engedélyezéséből eredő teljes bevétel egy 
ésszerű nyereséghányaddal együtt sem 
haladhatja meg a dokumentumok 
gyűjtésének, előállításának, 
feldolgozásának, rendelkezésre 
bocsátásának és terjesztésének költségét. 
A díjaknak a vonatkozó elszámolási 
időszakban költségorientáltnak kell 
lenniük, és azokat az érintett 
közigazgatási szervre vonatkozó számviteli 
elvekkel összhangban kell kiszámítani. Az 
(1) és (2) bekezdés szerinti díjaknak a 
vonatkozó elszámolási időszakban 
költségorientáltnak kell lenniük, és azokat 
az érintett közigazgatási szervre vonatkozó 
számviteli elvekkel összhangban kell 
kiszámítani.”

Or. de

Módosítás 45
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – 2 a pont (új)
2003/98/EK irányelv
6 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 a. A (4) bekezdés után a cikk a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„4 a. A tagállamok megneveznek egy 
nemzeti hatóságot, amely alkalmas arra, 
hogy szakszerűen felülvizsgálja a (4) 
bekezdésben felsorolt díjszámítási 
kritériumok betartását.”

Or. de

Módosítás 46
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – 3 pont
2003/98/EK irányelv
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A további használatért díjat felszámoló 
közigazgatási szervet terhelik azok a 
költségek, amelyek a díjak e cikknek való 
megfelelésének bizonyításához 
szükségesek.

törölve

Or. de

Módosítás 47
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2003/98/EK irányelv
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 7. cikkben („Átláthatóság”) a „az 
atipikus esetekre vonatkozó díjak 
számításánál” szövegrész előtt a 

(7) A 7. cikkben (Átláthatóság) a harmadik 
mondat helyébe a következő szöveg lép:
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„határköltségeket meghaladó vagy” 
szövegrészt kell beilleszteni.

„Az érintett közigazgatási szervnek azt is 
meg kell jelölnie, hogy mely tényezőket 
veszi figyelembe a 6. cikk szerinti díjak 
számításánál.”

Or. de

Módosítás 48
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – 1 pont
2003/98/EK irányelv
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közigazgatási szervek engedélyezhetik a 
dokumentumok feltételekhez nem kötött, 
további felhasználását, vagy indokolt 
esetben felhasználási szerződések útján –
például a forrás megjelölésére vonatkozó 
– feltételeket támaszthatnak. E feltételek 
nem korlátozhatják szükségtelenül a 
további felhasználás lehetőségeit és nem 
szolgálhatnak a verseny korlátozására.

A közigazgatási szervek engedélyezhetik a 
dokumentumok feltételekhez nem kötött 
további felhasználását, vagy adott esetben 
feltételeket támaszthatnak a lényeges 
kérdéseket szabályozó felhasználási 
szerződések útján. E feltételek nem 
korlátozhatják szükségtelenül a további 
felhasználás lehetőségeit és nem 
szolgálhatnak a verseny korlátozására.

Or. de

Módosítás 49
Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E cikk következetes végrehajtása 
érdekében a Bizottság iránymutatásokat 
fogad el a közszféra információinak 
további felhasználására vonatkozó, 
ajánlott szabványos és nyílt engedélyekre 
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vonatkozóan. Ezen iránymutatások külön 
adatvédelmi záradékot is tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 50
Heide Rühle, Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8 a. Amikor személyes adatokat további 
felhasználás céljából rendelkezésre 
bocsátanak:
a) az engedélyeknek külön adatvédelmi 
záradékot is tartalmazniuk kell; E záradék 
tartalmát a szóban forgó engedély és adat, 
többek között a fennálló adatvédelmi 
kockázatok, az ügy bonyolultsága, az 
érintett személyes adatok természete és a 
további felhasználás várható célja alapján 
kell meghatározni;
b) az engedély feltételeinek tartalmazniuk 
kell a célokat, amelyekhez a személyes 
adatok feldolgozhatók;
c) Az engedély feltételeinek tartalmazniuk 
kell azt biztosító rendelkezéseket, hogy a 
további felhasználók ne tegyenek 
semmilyen kísérletet az adatok alanyainak 
azonosítására, illetve hogy ne használják 
ezeket az adatokat e személyekkel 
kapcsolatos intézkedések vagy határozatok 
meghozatalának támogatásában, és ilyen 
tevékenységekben ne segítsenek harmadik 
személyeket sem;
d) A további felhasználás céljából történő 
nemzetközi adatátvitelre vonatkozó 
engedély feltételeinek rendelkezéseket és 
adott esetben szerződéses kikötéseket kell 
tartalmazniuk a megfelelő szintű 
adatvédelem érdekében vagy más 
megfelelő jogi alapot a további 
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felhasználás céljából harmadik 
országokba történő adatátvitelhez.

Or. en

Módosítás 51
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2003/98/EK irányelv
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
felhasználókat a további felhasználásra 
rendelkezésre álló dokumentumok nyelvek 
közötti keresésében olyan gyakorlati 
megoldások segítsék, mint a fő 
dokumentumokat metaadataikkal együtt 
tartalmazó, lehetőleg online módon és 
számítógéppel olvasható formátumban 
elérhető jegyzékek, illetve a decentralizált 
jegyzékekkel összekapcsolt internetes 
portálok.

A tagállamok olyan gyakorlati 
megoldásokkal állnak elő, amelyek a 
további felhasználásra rendelkezésre álló 
dokumentumok keresését segítik az egész 
Unióban, mint például a fő 
dokumentumokat metaadataikkal együtt 
tartalmazó, lehetőleg technológiailag 
semleges módon, számítógéppel olvasható 
formátumban elérhető jegyzékek, illetve a 
decentralizált jegyzékekkel összekapcsolt 
internetes portálok.

Or. de

Indokolás

A nyelveken átívelő keresési lehetőségek bevezetése ésszerű és már most is önkéntes alapon 
kínálják felhasználásra. Mindenesetre az állam pénzügyi helyzete szempontjából aránytalanul 
magas költséggel járna egy olyan általános kötelezettség bevezetése, hogy az ilyen 
kereséseket mindig más európai nyelveken is lehetővé tegyék.

Módosítás 52
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -9 a pont (új)
2003/98/EK irányelv
11 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9 a) A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„2. Az (1) bekezdéstől eltérve, ha egy 
közérdekű szolgáltatás nyújtásához 
kizárólagos jog szükséges, ezen 
kizárólagosságot biztosító megállapodás 
érvényességét rendszeresen, de legalább 
négyévente felül kell vizsgálni. Az ennek 
az irányelvnek a hatályba lépését követően 
megkötött, kizárólagosságot biztosító 
megállapodások az átláthatósági alapelv 
követelménye alá tartoznak és az érintett 
közigazgatási szervek teszik közzé őket.”

Or. de

Módosítás 53
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új)
2003/98/EK irányelv
11 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9 b) A 11. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„2a. Az (1) bekezdéstől eltérve, ha 
kizárólagos jogot biztosítanak a kulturális 
vívmányok digitalizálásához szükséges 
kereskedelmi értékesítés keretében, a 
kereskedelmi értékesítés időtartama 
legfeljebb 7 év lehet. Ezen időszak alatt a 
kizárólagos jog nem lehet felülvizsgálat 
tárgya. Az ennek az irányelvnek a 
hatályba lépését követően megkötött, 
kizárólagosságot biztosító 
megállapodásoknak átláthatónak kell 
lenniük és azokat nyilvánosságra kell 
hozni.”
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Or. de

Módosítás 54
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – – 10 pont – bevezető rész
2003/98/EK irányelv
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 11. cikk („Kizárólagosságot 
biztosító megállapodások tilalma”) a (3) 
bekezdés végén a szöveg a következő 
mondattal egészül ki:

(10) A 11. cikk („Kizárólagosságot 
biztosító megállapodások tilalma”) (3) 
bekezdésében a szöveg a következő 
mondattal egészül ki:
„3. A már létrejött, kizárólagosságot 
biztosító megállapodások, amelyek nem 
minősülnek a (2) bekezdés szerinti 
kivételnek, a szerződés lejártakor, de 
legkésőbb 2008. december 31-én 
megszűnnek. A könyvtárakat (köztük 
egyetemi könyvtárakat), múzeumokat és 
levéltárakat érintő és a (2) bekezdés vagy a 
(2a) bekezdés szerinti kivételnek nem 
minősülő ilyen megállapodások a 
szerződés lejártakor, de legkésőbb 20XX. 
december 31-én [6 évvel az irányelv 
hatálybalépése után] szűnnek meg.

Or. de

Módosítás 55
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – bevezető rész
2003/98/EK irányelv
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A 13. cikkben („Felülvizsgálat”) a 
„2008. július 1.” dátum helyébe a [3 évvel 

(12) A 13. cikkben („Felülvizsgálat”) a 
„2008. július 1.” dátum helyébe a [5 évvel 
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az átültetés napját követően] lép, és a 
szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

a hatályba lépés napját követően] lép, és a 
szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

Or. de

Módosítás 56
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
2003/98/EK irányelv
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok évente jelentés nyújtanak be 
a Bizottságnak a közszféra információi 
további felhasználásának mértékéről, az 
információk hozzáférhetővé tételének 
feltételeiről és a 4. cikk (4) bekezdésében 
említett független hatóság munkájáról.

A tagállamok kétévente jelentést nyújtanak 
be a Bizottságnak a közszféra információi 
további felhasználásának mértékéről, az 
információk hozzáférhetővé tételének 
feltételeiről és a 4. cikk (4) bekezdésében 
említett független hatóság munkájáról.

Or. de

Indokolás

Az éves jelentési kötelezettség alkalmazása nem egyértelmű, mivel nem várhatók változások 
egy éven belül a jelentésköteles tartalomban, a közigazgatási szervnek pedig az aránytalan 
többletköltséget okozna.


