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MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Egy dokumentum akkor tekinthető 
számítógéppel olvasható formátumú 
dokumentumnak, ha olyan 
fájlformátumban létrehozott digitális 
dokumentumról van szó, amely lehetővé 
teszi a szoftveres alkalmazások számára, 
hogy a benne lévő adatokat könnyen 
azonosítsák, felismerjék és kinyerjék. 
Azok a dokumentumok, amelyek az ilyen 
feldolgozást bármilyen formában 
korlátozó fájlformátumban vannak 
kódolva, vagy amelyek feldolgozása 
meghatározott egyedi technológiát 
igényel, nem tekinthetők számítógéppel 
olvasható formátumú dokumentumnak. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell a 
számítógéppel olvasható, nyílt 
formátumok alkalmazásáról, kivéve az 
olyan adatok tekintetében, amelyek 
esetében az egyéb formátumok 
alkalmazása megfelelőbb és indokolható.

Or. en

Módosítás 2
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

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

további felhasználásra irányuló konkrét 
kérés teljesítése során felmerülő 
határköltségekre kell korlátozódnia.
Különösen 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, mindig a 
dokumentumok további felhasználásáért 
díjat felszámoló közigazgatási szervet 
terheli. E költségeket objektív, átlátható és 
ellenőrizhető kritériumok alapján kell 
meghatározni.

Or. en

Módosítás 3
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 

(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 engedélyeknek, 
amelyek szélesebb körű további 
felhasználási jogot biztosítanak 
technológiai, pénzügyi vagy földrajzi 
korlátozások nélkül, valamint a nyílt 
adatformátumok használatának szintén 
fontos szerepet kell betölteniük e 
tekintetben. Ezért a tagállamoknak a nyílt 
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előmozdítaniuk. engedélyek használatát kell 
előmozdítaniuk, melyeket idővel Unió-
szerte egységesíteni kell.

Or. en

Módosítás 4
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 
tagállamok átruházhatják a megfelelő 
hatásköröket egy már létező szervre a 
közigazgatási szervek által a további 
felhasználásról hozott bármely határozat 
felülvizsgálatára. 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. en

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Biztosítani kell, hogy a tagállamok 
beszámoljanak a Bizottságnak (lásd a (19) 
preambulumbekezdést) az információk
további felhasználásának mértékéről, az 

(17) Biztosítani kell, hogy a tagállamok 
beszámoljanak a Bizottságnak (lásd a (19)
preambulumbekezdést) a közszféra 
információi további felhasználás céljára 
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információk elérhetővé tételének
feltételeiről és a független hatóság 
munkájáról. 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.

történő elérhetővé tételéről, az elérhetővé 
tétel feltételeiről és a független hatóság 
munkájáról. 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. en

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – 1 a pont (új)
2003/98/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A (2) bekezdés c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„c) olyan dokumentumokra, amelyekhez 
a hozzáférést a tagállamok hozzáférési 
szabályai kizárják, például a következő 
okokból:
- a nemzetbiztonság (állami biztonság), 
honvédelem, közbiztonság védelme,
- statisztikai vagy kereskedelmi 
titoktartás;
- a magánélet és a személyes adatok 
védelme;”

Or. en

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2003/98/EK irányelv
2 cikk – 6 pont (új)
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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 formátumú 
dokumentum”: olyan digitális 
dokumentum, melynek fájlformátuma 
lehetővé teszi, hogy a szoftveres 
alkalmazások a benne található, 
érdeklődésre számot tartó adatokat 
technológiától függetlenül könnyen 
azonosítsák, felismerjék és kinyerjék.

Or. en

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – -1 pont (új)
2003/98/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
A további felhasználás iránti kérelmeket 
a közigazgatási szerveknek elektronikus 
formában kell feldolgozniuk. A 
dokumentumoknak további felhasználás 
céljából a kérelmező rendelkezésére 
bocsátására, illetve – amennyiben 
felhasználási engedély szükséges – a 
végleges felhasználási szerződésre 
vonatkozó ajánlat megtételére ésszerű 
határidőt kell biztosítaniuk, amely 
összhangban áll a dokumentumokhoz 
való hozzáférés iránti kérelmek 
elintézésének határidejével, és ennek 
során lehetőség szerint elektronikus 
eszközöket kell igénybe venniük.

Or. en
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Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – 1 pont
2003/98/EK irányelv
6 cikk – 1 bekezdés (új)

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 további 
felhasználásra irányuló kérés teljesítése 
során felmerülő határköltségekre
korlátozódik, amennyiben az további 
költségekkel jár.

Or. en

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – 2 pont
2003/98/EK irányelv
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A 6. cikk jelenlegi szövege lesz a (4)
bekezdés, és a következő szöveggel egészül 
ki: „Amennyiben a díjat a (2) és (3) 
bekezdés szerint számítják fel, azt objektív, 
átlátható és ellenőrizhető kritériumok 
alapján kell megállapítani, és a 
dokumentumok rendelkezésre 
bocsátásából és további felhasználásának 
engedélyezéséből eredő teljes bevétel egy 
ésszerű nyereséghányaddal együtt sem 
haladhatja meg a gyűjtés, az előállítás, a 
sokszorosítás, a terjesztés, valamint adott 
esetben a személyes adatok 
anonimizálásának költségét. A díjaknak a 
vonatkozó elszámolási időszakban 
költségorientáltnak kell lenniük, és azokat 
az érintett közigazgatási szervre vonatkozó 
számviteli elvekkel összhangban kell 
kiszámítani.”
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Or. en

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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
„határköltségeket meghaladó vagy” 
szövegrészt kell beilleszteni.

7. A 7. cikkben („Átláthatóság”) az 
„amennyiben lehetséges és ésszerű” 
szövegrészt törölni kell, és „az atipikus 
esetekre vonatkozó díjak számításánál” 
szövegrész előtt a „határköltségeket 
meghaladó vagy” szavakat kell 
beilleszteni.

Or. en

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 indokolt 
esetben felhasználási szerződések útján –
például a forrás megjelölésére vonatkozó –
feltételeket támaszthatnak. E feltételeket 
elektronikus úton kell rendelkezésre 
bocsátani, és azok nem korlátozhatják 
szükségtelenül a további felhasználás 
lehetőségeit, és nem szolgálhatnak a 
verseny korlátozására.

Or. en
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Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – 1 a pont (új)
2003/98/EK irányelv
8 cikk – 3 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) E cikk következetes végrehajtása 
érdekében a Bizottság iránymutatásokat 
fogad el a közszféra információinak 
további felhasználására vonatkozó, 
ajánlott szabványos és lehetőleg nyílt 
engedélyekre vonatkozóan. Ezen 
iránymutatások külön adatvédelmi 
záradékot is tartalmaznak.”

Or. en

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
2003/98/EK irányelv
13 cikk – 3 bekezdés (új)

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 háromévente jelentést
nyújtanak be a Bizottságnak a közszféra 
információinak további felhasználás 
céljára történő hozzáférhetővé tételéről, a
hozzáférhetővé tétel feltételeiről és a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett független 
hatóság munkájáról.

Or. en


