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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 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 
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 
een ander formaat beter geschikt en 
verdedigbaar is.

Or. en

Amendement 2
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 

(12) Wanneer een vergoeding wordt 
verlangd voor het hergebruik van 
documenten, moet deze in beginsel beperkt 
blijven tot de marginale kosten voor de 
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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.

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.

Or. en

Amendement 3
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
in dit opzicht ook een belangrijke rol 
spelen. Daarom moeten de lidstaten het 
gebruik van vrije overheidslicenties
aanmoedigen.

(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, moeten
in dit opzicht ook een belangrijke rol 
spelen. Daarom moeten de lidstaten het 
gebruik van vrije licenties aanmoedigen, 
die op termijn in de hele Unie 
gestandaardiseerd moeten worden.

Or. en
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Amendement 4
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. De lidstaten kunnen 
een bestaande instantie de nodige 
bevoegdheden verlenen om een door een 
openbaar lichaam genomen besluit inzake 
hergebruik te herzien. 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.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

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 

(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 
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instanties worden aangemoedigd, met 
name door de uitwisseling van informatie 
over beste praktijken en beleid inzake 
hergebruik van gegevens.

instanties worden aangemoedigd, met 
name door de uitwisseling van informatie 
over beste praktijken en beleid inzake 
hergebruik van gegevens.

Or. en

Amendement 6
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 
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;"

Or. en

Amendement 7
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 

6. "document in een machinaal leesbaar 
formaat" betekent een digitaal document 
in een bestandsformaat dat 
softwaretoepassingen in staat stelt om 



PA\903358NL.doc 7/10 PE489.694v01-00

NL

feitenbeschrijvingen en hun interne 
structuur op betrouwbare wijze te 
identificeren.

zonder moeite en op technologisch 
neutrale wijze relevante gegevens uit dit 
document te identificeren, te herkennen 
en eruit te onttrekken.

Or. en

Amendement 8
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 termijn die 
strookt met de voor de behandeling van 
een verzoek om toegang tot deze 
documenten vastgestelde termijn.

Or. en

Amendement 9
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 

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 



PE489.694v01-00 8/10 PA\903358NL.doc

NL

voor hun vermenigvuldiging en 
verspreiding. 

voor het voldoen aan een verzoek om 
hergebruik, indien dit bijkomende kosten 
met zich meebrengt.

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – punt 2
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De bestaande tekst van artikel 6 wordt 
lid 4.

(2) De bestaande tekst van artikel 6 wordt 
lid 4 en de volgende tekst wordt 
toegevoegd: "Wanneer er overeenkomstig 
de leden 2 en 3 een vergoeding wordt 
verlangd, wordt het bedrag hiervan 
volgens objectieve, transparante en 
controleerbare criteria vastgesteld en 
mogen de totale inkomsten uit het 
verstrekken en het verlenen van 
toestemming voor hergebruik van 
documenten niet hoger zijn dan de kosten 
voor verzameling, productie, 
vermenigvuldiging, verspreiding en indien 
toepasselijk anonimisering van 
persoonlijke gegevens, vermeerderd met 
een redelijk rendement op investeringen. 
De 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."

Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2003/98/EG
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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) worden de 
woorden "indien mogelijk en passend" 
geschrapt en worden na "berekening van 
vergoedingen" de woorden "hoger dan de 
marginale kosten of" ingevoegd.

Or. en

Amendement 12
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. 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.

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 8 – lid 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het volgende lid wordt toegevoegd:
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"3. Met het oog op een coherente 
toepassing van dit artikel stelt de 
Commissie richtsnoeren op met 
aanbevelingen voor standaard- en bij 
voorkeur vrije licenties voor het 
hergebruik van overheidsinformatie.  
Deze richtsnoeren bevatten een specifieke 
bepaling betreffende 
gegevensbescherming."

Or. en

Amendement 14
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.

Or. en


