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Módosítás 12
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok kormányai, az állami 
szektor, valamint az EU intézményei és 
szervei által létrehozott adatok és 
információk óriási, szerteágazó és értékes 
erőforráshalmazt képeznek, amely 
hasznára válhat a tudásalapú 
gazdaságnak. 

Or. en

Módosítás 13
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közszféra információinak magán-
vagy kereskedelmi célból, minimális jogi, 
technikai vagy pénzügyi megszorításokkal 
vagy anélkül biztosított széles körű 
elérhetőségét és további felhasználását 
ösztönző nyitott adatpolitikák fontos 
szerepet játszhatnak az ilyen információk 
újszerű kombinációin és felhasználásán 
alapuló új szolgáltatások fejlődésének 
előmozdításában. Ez azonban uniós szinten 
egyenlő feltételeket követel meg a 
tekintetben, hogy a dokumentumok további 
felhasználását engedélyezik-e, amit nem 
lehet az érintett tagállamok vagy az 
illetékes közigazgatási szervek eltérő 
szabályaira és gyakorlatára hagyatkozva 
megvalósítani.

(2) A közszféra információinak magán-
vagy kereskedelmi célból, minimális jogi, 
technikai vagy pénzügyi megszorításokkal 
vagy anélkül biztosított széles körű 
elérhetőségét és további felhasználását 
ösztönző nyitott adatpolitikák fontos 
szerepet játszhatnak az ilyen információk 
újszerű kombinációin és felhasználásán, 
valamint a gazdasági növekedés 
serkentésének és a szociális 
kötelezettségvállalások előmozdításának 
újszerű megközelítésein alapuló új 
szolgáltatások fejlődésének 
előmozdításában. Ez azonban uniós szinten 
egyenlő feltételeket követel meg a 
tekintetben, hogy a dokumentumok további 
felhasználását engedélyezik-e, amit nem 
lehet az érintett tagállamok vagy az 
illetékes közigazgatási szervek eltérő 
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szabályaira és gyakorlatára hagyatkozva 
megvalósítani.

Or. en

Módosítás 14
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közigazgatási szervek birtokában 
lévő dokumentumok további 
felhasználásának engedélyezése hozzáadott 
értéket teremt a további felhasználók, a 
végfelhasználók és általában a társadalom 
számára, és a további felhasználóktól és 
végfelhasználóktól kapott visszajelzések 
révén sok esetben a közigazgatási szervek 
számára is, ami lehetővé teszi az 
információ birtokosa számára a begyűjtött 
információk minőségének javítását.

(3) A közigazgatási szervek birtokában 
lévő adatok és dokumentumok további 
felhasználásának engedélyezése hozzáadott 
értéket teremt a további felhasználók, a 
végfelhasználók és általában a társadalom 
számára, és az átláthatóság előmozdítása, 
továbbá a további felhasználóktól és 
végfelhasználóktól kapott visszajelzések 
révén a közigazgatási szervek számára is, 
ami lehetővé teszi az információ birtokosa 
számára a begyűjtött információk 
minőségének javítását.

Or. en

Módosítás 15
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

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 

(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 
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hozzáférésre vonatkozó nemzeti 
szabályokra épít. Néhány tagállam 
kifejezetten összekapcsolja a további 
felhasználásra való jogosultságot a 
hozzáférési jogosultsággal oly módon,
hogy valamennyi nyilvánosan 
hozzáférhető dokumentum egyben 
újrafelhasználható is. Más tagállamokban 
a két szabályozás kapcsolata kevésbé 
egyértelmű, ami jogbizonytalanság 
forrása is lehet.

szervek döntenek. Az irányelv pusztán 
azokat a feltételeket egységesíti, amelyek 
alapján dokumentumokat további 
felhasználásra rendelkezésre 
bocsáthatnak. Eközben az irányelv a 
dokumentumokhoz 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 16
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A közszféra dokumentumaihoz való 
hozzáférésre vonatkozó tagállami 
szabályozások az átláthatóságon és az 
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
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Módosítás 17
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A valamennyi nyilvánosan 
hozzáférhető dokumentum további 
felhasználásának lehetővé tételére 
vonatkozó kötelezettség teljesítése során 
adott esetben a személyes adatok 
anonimizálásának biztosítása révén, az 
uniós adatvédelmi jogszabályokkal 
összhangban garantálni kell a magánélet 
és a személyes adatok védelmét uniós 
szinten, ezen belül az adatok határokon 
átnyúló további felhasználása esetén is.

Or. en

Módosítás 18
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

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, számítógépen 
olvasható formátumúvá alakítsák. A 
közigazgatási szervek maguk dönthetnek, 
mely adatokat mikor és milyen feltételek 
mellett digitalizálják.

Or. de
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Módosítás 19
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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
Sajjad Karim

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

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 –

(7) 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 
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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.

eredeti tulajdonosa harmadik fél, a 
dokumentumot ezen irányelv 
alkalmazásában harmadik fél szellemi 
tulajdonjogával védett dokumentumnak 
kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 21
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

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 –

(7) A 2003/98/EK irányelv korlátozza a 
dokumentumok szerzőinek szellemi 
tulajdonjogait. 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) 
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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.

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 22
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

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 

(7) Ennélfogva a 2003/98/EK irányelvben 
indokolt a tagállamok, valamint az 
Európai Unió intézményei és szervei
számára egyértelműen előírni, hogy 
valamennyi nyilvánosan hozzáférhető 
dokumentum esetében tegyék lehetővé a 
további felhasználást, továbbá, hogy 
minden ilyen dokumentumot a jövőben a 
további felhasználhatóságuk 
figyelembevételével készítsenek el. 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 
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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.

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. en

Módosítás 23
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

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 

(7) Ennélfogva a 2003/98/EK irányelvben 
a tagállamok számára elő kell írni, 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 
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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.

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. da

Módosítás 24
Sajjad Karim

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az olyan dokumentumok azonosítása 
érdekében, amelyek rendelkezésre 
bocsátása kívül esik az érintett 
közigazgatási szerveknek a törvények vagy 
a tagállam más kötelező erejű 
rendelkezései által meghatározott 
közfeladatain, a közfeladatot 
általánosságban vagy az egyes 
közigazgatási szervek esetében eseti 
alapon kellene meghatározni.

Or. en
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Módosítás 25
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A könyvtárakban (ideértve az 
egyetemi könyvtárakat is), múzeumokban 
és levéltárakban fellelhető, 
köztulajdonban lévő dokumentumok 
esetében feltételezni kell a további 
felhasználás lehetőségét.

Or. en

Módosítás 26
Sajjad Karim

Irányelvre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Ezt az irányelvet a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 1995. október 
24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel összhangban a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
elvek teljes körű figyelembevétele mellett 
kell végrehajtani és alkalmazni. A 
tagállami hozzáférési rendszerek szerinti 
hozzáférési korlátozás által nem érintett 
dokumentumok további felhasználásának 
engedélyezése során tiszteletben kell 
tartani az érintett dokumentumban 
szereplő személyes adatok feldolgozására 
vonatkozó, a 95/46/EK irányelvnek 
megfelelő nemzeti jog szerinti 
korlátozásokat.

Or. en
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Módosítás 27
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

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, 
a régészeti és kulturális intézményeket 
irányító köztestületekre 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.

Or. en

Módosítás 28
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A kulturális gyűjtemények 
fejlesztése, digitalizálása és közszemlére 
bocsátása 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 meg tudják könnyíteni a 
kulturális gyűjtemények ésszerű 
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felhasználását, ugyanakkor pedig 
gyorsabban hozzáférhetővé teszik a 
kulturális örökséget a polgárok számára. 
Ezért a 2003/98/EK irányelvnek nem 
kellene kizárnia a kizárólagos jogokat 
biztosító megállapodásokat. Ezzel 
szemben lehetővé kellene tenni, hogy a 
kulturális intézmények az átláthatóság és 
megkülönböztetésmentesség elveinek 
betartása mellett maguk válasszák ki 
azokat a partnereket, akikkel együtt 
szeretnének működni.

Or. de

Módosítás 29
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Ez Európai Unió intézményeinek és 
szerveinek példát kell nyújtaniuk a 
közszféra információinak további 
felhasználása terén, átformálva az 
információkezelést a közszférában, 
előmozdítva a bevált gyakorlatokat és 
innovatív technológiai megoldásokat 
kialakítva.

Or. en

Módosítás 30
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) Az irányelv alkalmazása egyaránt 
kiterjed a regionális kormányokra és helyi 
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hatóságokra mint a közszolgálati adatok 
különösen értékes forrásaira. 

Or. en

Módosítás 31
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(11) A további felhasználás megkönnyítése 
érdekében a közigazgatási szerveknek – ha 
ez lehetséges és ésszerű – a 
dokumentumokat a hozzájuk tartozó meta 
adatokkal 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, – ha lehet, nyílt 
szabványok alkalmazásával –
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. en

Módosítás 32
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 

(11) A további felhasználás megkönnyítése 
érdekében a közigazgatási szerveknek – ha 
ez lehetséges és ésszerű – a 
dokumentumokat a hozzájuk tartozó 
metaadatokkal együtt,
technológiasemleges, 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 
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szabályozó elvek szerinti feldolgozásuk 
révén.

felhasználhatósági követelményeket 
szabályozó elvek szerinti feldolgozásuk 
révén.

Or. de

Módosítás 33
Salvador Sedó i Alabart

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, 
technológiasemleges, 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. en

Módosítás 34
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Egy dokumentum akkor tekinthető 
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számítógéppel olvasható formátumú 
dokumentumnak, ha olyan 
fájlformátumban létrehozott 
dokumentumról van szó, amely lehetővé 
teszi a szoftveres alkalmazások számára, 
hogy a benne lévő, érdeklődésre számot 
tartó adatokat könnyen azonosítsák, 
felismerjék és kinyerjék. A számítógéppel 
olvasható formátumban létrehozott 
fájlokban kódolt adatok számítógéppel 
olvasható adatoknak tekintendők. A 
számítógéppel olvasható formátum vagy 
valamilyen hivatalos nyílt szabvány 
szerinti, vagy nem. Az ilyen automatikus 
feldolgozást – az adatok kinyerésének 
nehézkessége vagy lehetetlensége folytán 
– korlátozó fájlformátumban kódolt 
dokumentumok nem tekintendők 
számítógéppel olvashatónak. A 
tagállamoknak adott esetben ösztönözniük 
kell a nyílt, számítógéppel olvasható 
formátumok használatát.

Or. en

Módosítás 35
Sajjad Karim

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 
szükségességét, hogy az irányelv 
rendelkezései ne akadályozzák az olyan 
közigazgatási szervek rendes ügyvitelét, 
amelyek a rájuk bízott közfeladatok 

(12) Azokban az esetekben, amikor a 
dokumentumok rendelkezésre 
bocsátásáért vagy további
felhasználásának engedélyezéséért díjat 
számolnak fel, a díjnak elvben a 
határköltségekre kell korlátozódnia. A 
közfeladatuk ellátásával vagy a 
közfeladataik körébe eső bármely egyedi 
tevékenységükkel összefüggő költségeik 
jelentős részét fedező közigazgatási 
szervek, valamint a könyvtárak, 
múzeumok és levéltárak esetében azonban 
különös figyelmet kell fordítani arra, hogy 
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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.

rendes ügyvitelük ne ütközzön akadályba. 
E közigazgatási szervek számára lehetővé 
kell tenni, hogy a további felhasználásért 
magasabb díjakat számítsanak fel. A 
dokumentumok rendelkezésre 
bocsátásából és további felhasználásának 
engedélyezéséből eredő teljes bevétel egy 
ésszerű nyereséghányaddal együtt sem 
haladhatja meg a dokumentumok 
gyűjtésének, előállításának, 
feldolgozásának és terjesztésének 
költségét. Annak bizonyítása, hogy a díjak 
költségorientáltak és megfelelnek a 
vonatkozó kritériumoknak, a 
dokumentumok további felhasználásáért 
díjat felszámoló közigazgatási szervet 
terheli.

Or. en

Módosítás 36
Salvador Sedó i Alabart

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 
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 

(12) Azokban az esetekben, amikor a 
dokumentumok rendelkezésre 
bocsátásáért vagy további
felhasználásának engedélyezéséért díjat 
számolnak fel, a díjnak elvben a 
határköltségekre kell korlátozódnia. A 
közfeladatuk ellátásával összefüggő
költségeik jelentős részét a rájuk 
alkalmazandó előírások értelmében fedező 
közigazgatási szervek, valamint a
könyvtárak, múzeumok és levéltárak 
esetében azonban különös figyelmet kell 
fordítani arra, hogy rendes ügyvitelük ne 
ütközzön akadályba. E közigazgatási 
szervek számára lehetővé kell tenni, hogy 
a további felhasználásért magasabb 
díjakat számítsanak fel. A 
határköltségeket meghaladó díjak 
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vonatkozó korlátozásoknak, a 
dokumentumok további felhasználásáért 
díjat felszámoló közigazgatási szervet 
terheli.

mértékét 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 dokumentumok gyűjtésének, 
előállításának, feldolgozásának és 
terjesztésének költségét. Annak 
bizonyítása, hogy a díjak költségorientáltak 
és megfelelnek a vonatkozó
kritériumoknak, a dokumentumok további 
felhasználásáért díjat felszámoló 
közigazgatási szervet terheli.

Or. en

Módosítás 37
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

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 
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 

(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. Különös 
figyelmet kell fordítani arra, 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.
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díjat felszámoló közigazgatási szervet 
terheli.

Or. de

Módosítás 38
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

(12) Azokban az esetekben, amikor a 
dokumentumok további felhasználására 
díjat számolnak fel, a díjnak elvben a 
dokumentumok feldolgozásának, 
formázásának, interoperabilitásuk 
biztosításának és terjesztésének 
határköltségeire kell korlátozódnia, kivéve 
az objektív, átlátható és ellenőrizhető 
kritériumok alapján kivételesen indokolt 
eseteket. Különös figyelmet kell fordítani 
arra, 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. ro

Módosítás 39
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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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 lehetőség 
szerint feltételeket szab a felhasználó 
számára, így például előírhatja a forrás 
megjelölését. 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.

Or. da

Módosítás 40
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 
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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.

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, amelyek lehetőséget 
adnak a további felhasználásra, beleértve 
a kereskedelmi újrafelhasználást is.

Or. en

Módosítás 41
Adina-Ioana Vălean

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 szükségessé teszi 
egy olyan illetékes pártatlan szerv 
felügyeletét, amely jogosult felülvizsgálni 
a közigazgatási szervek bármely, 
információk további felhasználására 
vonatkozó döntését. A különböző 
módszerek uniós szintű összehangolásának 
biztosítása érdekében ösztönözni kell az e 
szervek közötti együttműködést, különösen 
a bevált gyakorlatokra és az adatok további 
felhasználására vonatkozó politikákra 
irányuló információcsere révén.

Or. en

Módosítás 42
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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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 illetékes hatóságok 
ellenőrzése alá kell vonni. A tagállamok 
kötelezettsége, hogy az ellenőrzés feladatát 
átruházzák a megfelelő nemzeti 
hatóságokra. 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

A független szabályozó hatóság létrehozása ellentétes a tagállamok bürokrácia leépítésére és 
államháztartási konszolidációra irányuló erőfeszítéseivel, és túlzott mértékben korlátozza a 
tagállamok feladatszervezési jogkörét.

Módosítás 43
Béla Kovács

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Mivel az irányelv célkitűzéseit –
nevezetesen a közszféra dokumentumain 
alapuló, az Unióban mindenhol 
hozzáférhető információs termékek és 
szolgáltatások létrehozását, a közszféra 
dokumentumainak magánvállalkozások 
által hozzáadott értékkel rendelkező 
információs termékek és szolgáltatások 
létrehozásához történő, határokon átnyúló 

(15) Mivel az irányelv célkitűzéseit –
nevezetesen a közszféra dokumentumain 
alapuló, az Unióban mindenhol 
hozzáférhető információs termékek és 
szolgáltatások létrehozását, a közszféra 
dokumentumainak magánvállalkozások –
különösen a kis- és középvállalkozások –
által hozzáadott értékkel rendelkező 
információs termékek és szolgáltatások 
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eredményes használatának biztosítását, 
valamint az Unió piacán a verseny 
torzulásának korlátozását – a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani, és 
ezért a javasolt fellépés egyértelmű 
páneurópai hatálya miatt azok jobban 
megvalósíthatók uniós szinten, az Unió 
intézkedéseket fogadhat el az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvével 
összhangban. Az ugyanebben a cikkben 
meghatározott arányosság elvével 
összhangban az irányelv nem lép túl a 
célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéken.

létrehozásához történő, határokon átnyúló 
eredményes használatának biztosítását, 
valamint az Unió piacán a verseny 
torzulásának korlátozását – a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani, és 
ezért a javasolt fellépés egyértelmű 
páneurópai hatálya miatt azok jobban 
megvalósíthatók uniós szinten, az Unió 
intézkedéseket fogadhat el az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvével 
összhangban. Az ugyanebben a cikkben 
meghatározott arányosság elvével 
összhangban az irányelv nem lép túl a 
célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéken.

Or. en

Módosítás 44
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A közszolgálati műsorszórók és más 
szervek vagy ezek leányvállalatai által 
valamely közszolgálati műsorszórási 
feladat teljesítése érdekében készített 
dokumentumoknak és munkáknak, 
ideértve a hangfelvételeket és 
audiovizuális felvételeket is, elvben 
alkalmasnak kell lenniük a további 
felhasználásra. A származékos kreatív 
tartalmak gyártásának ösztönzése révén 
az ilyen közfinanszírozással előállított 
dokumentumok hozzáférhetősége és 
további felhasználásának lehetősége 
különösen hasznos lenne, és lehetőséget
adna a közszolgálati műsorszóró 
archívumában porosodó munkák életre 
keltésére.

Or. en
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Módosítás 45
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Minden egyes tagállam egy központi 
hozzáférési ponton – pl. nemzeti közületi 
információs portálon – keresztül könnyen 
hozzáférhetővé teszi a közszolgálati 
információkat, biztosítva, hogy az adatok 
mind országhatárokon belül, mind azokon 
kívül könnyen fellelhetők és 
felhasználhatók legyenek. Az Európai 
Bizottság a saját közszolgálati 
információinak megőrzésére létrehoz egy 
központi európai adattárat, amely egyúttal 
hozzáférést biztosít a nemzeti közületi 
információs portálokhoz.

Or. en

Módosítás 46
Adina-Ioana Vălean

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 
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 

(17) Biztosítani kell, hogy a tagállamok 
beszámoljanak a Bizottságnak (lásd a (19) 
preambulumbekezdést) az információk 
további felhasználásának mértékéről, az 
információk elérhetővé tételének 
feltételeiről és a pártatlan szerv
munkájáról. A különböző módszerek uniós 
szintű összehangolásának biztosítása 
érdekében ösztönözni kell a pártatlan 
szervek közötti együttműködést, különösen 
a bevált gyakorlatokra és az adatok további 
felhasználására vonatkozó politikákra 
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politikákra irányuló információcsere révén. irányuló információcsere révén.

Or. en

Módosítás 47
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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
támogatnia kell a tagállamokat az irányelv 
következetes végrehajtásában, különösen a 
díjszabás és a költségszámítás, az ajánlott 
engedélyezési feltételek és a formátumok 
tekintetében.

Or. de

Módosítás 48
Adina-Ioana Vălean

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 Bizottság – az érdekelt felekkel való 
konzultáció alapján – iránymutatással 
támogathatja a tagállamokat az irányelv 
következetes végrehajtásában, különösen a 
díjszabás és a költségszámítás, az ajánlott 
engedélyezési feltételek és a formátumok 
tekintetében.

Or. en
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Módosítás 49
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (2) bekezdés b) pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:
„b) harmadik fél szellemi tulajdonjogával 
védett dokumentumokra, beleértve az 
egyetemi könyvtárak tulajdonát képező, az 
egyetem szellemi tulajdonjogával védett 
dokumentumokat;”.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy az irányelv nem alkalmazandó olyan 
dokumentumokra, amelyek az adott dokumentumra vonatkozó szellemi tulajdonjogok 
birtokában lévő egyetem részét képező könyvtár tulajdonában vannak. Az egyetem és annak 
könyvtára képezhet egyetlen jogi egységet. Módosítás nélkül a harmadik felek szellemi 
tulajdonjogával védett dokumentumokra vonatkozó kivételt nem kellene alkalmazni olyan 
esetekben, amikor a könyvtár birtokában van a dokumentum és az egyetem a szellemi 
tulajdonjogok birtokosa, mivel az egyetem nem minősülne külön (értsd: harmadik) félnek.

Módosítás 50
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. a (2) bekezdésben a d) pontot el kell 
hagyni.

Or. en
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Módosítás 51
Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„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”

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

Or. en

Módosítás 52
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A (2) bekezdés az e) pont után a 
következő ponttal egészül ki:
„ea) könyvtárak (köztük az egyetemi 
könyvtárak), múzeumok és levéltárak által 
őrzött, különösen érzékeny vallási 
természetű vagy hagyományos 
ismeretekhez kapcsolódó 
dokumentumokra;”

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a kulturális intézményeknek lehetőségük legyen etikusan kezelni a 
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birtokukban lévő, különösen érzékeny vallási természetű vagy hagyományos ismeretekhez 
kapcsolódó dokumentumok további felhasználását.

Módosítás 53
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„f) a könyvtárakon, múzeumokon és 
levéltárakon kívüli kulturális intézmények 
birtokában lévő dokumentumokra;”

„f) a könyvtárakon, múzeumokon, a 
régészeti és kulturális intézményeket 
irányító köztestületeken és levéltárakon 
kívüli kulturális intézmények birtokában 
lévő dokumentumokra;”

Or. en

Módosítás 54
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – 3 a pont (új)
2003/98/EK irányelv
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az 1. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő bekezdés lép:
„(3) Ez az irányelv a tagállamok
hozzáférési szabályaira épül, és azokat 
nem érinti.”

Or. en

Módosítás 55
Ivailo Kalfin
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – 5 a pont (új)
2003/98/EK irányelv
1 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(5a) A közigazgatási szerveknek 
biztosítaniuk kell, hogy a közszféra 
információihoz való hozzáférés és azok 
további felhasználása az uniós 
adatvédelmi jogszabályokkal összhangban 
történjen.”

Or. en

Módosítás 56
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 2. cikkben a (1) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) közigazgatási szerv: állami, 
regionális vagy helyi hatóságok, a 
közigazgatási törvény hatálya alá eső 
szervek és az ilyen hatóság(ok) vagy 
szerv(ek) által létrehozott egyesületek és 
más, általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások működtetésével megbízott 
vállalkozások;”.

Or. en

Indokolás

Ez a kiterjesztés különösen lényeges, többek között a tömegközlekedési és közegészségügyi 
információk tekintetében.
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Módosítás 57
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A 2. cikk (2) bekezdése a) pontjának 
helyébe a következő szöveg lép:
„a) amely kifejezetten olyan közérdekű 
célra jött létre, amely nem kizárólag ipari 
vagy kereskedelmi jellegű; és”.

Or. en

Módosítás 58
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 c pont (új)
2003/98/EK irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. A 2. cikk (Fogalommeghatározások) 
(3) bekezdése a) pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:
a) bármely tartalom, hordozótól 
függetlenül (papírra írott vagy 
elektronikus formában vagy hang- kép-
vagy audiovizuális felvételként tárolt 
anyag, ideértve a szoftverek forráskódját 
is);

Or. en

Módosítás 59
Salvador Sedó i Alabart
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2003/98/EK irányelv
2 cikk – 6 pont

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 egyes érdeklődésre 
számot tartó adatok – a dokumentum 
strukturáltságának köszönhetően –
szoftveres alkalmazásokkal 
technológiailag semleges módon 
kinyerhetők.”

Or. en

Módosítás 60
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

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 egyes érdeklődésre 
számot tartó adatok – a dokumentum 
strukturáltságának köszönhetően –
szoftveres alkalmazásokkal 
technológiailag semleges módon 
kinyerhetők.”

Or. de

Módosítás 61
Adina-Ioana Vălean
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2003/98/EK irányelv
2 cikk – 6 pont

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 
ténymegállapítások és azok belső 
struktúrája – a dokumentum 
strukturáltságának köszönhetően –
szoftveres alkalmazásokkal megbízhatóan 
azonosítható.

Or. en

Módosítás 62
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 2. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások működtetésével megbízott 
vállalkozások fogalmát az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 106. cikke 
(2) bekezdésének az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásával 
megbízott egyes vállalkozások javára 
közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatásra való 
alkalmazásáról szóló 2005. november 28-i 
bizottsági határozat határozza meg. Az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
dokumentumok szigorúan az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások 
működtetéséhez kapcsolódó 
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dokumentumok.”.

Or. en

Indokolás

Az uniós jog szerinti meghatározás.

Módosítás 63
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 2. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
(6a) „nyilvánosan hozzáférhető 
dokumentum”: olyan dokumentum, amely 
a dokumentumokhoz való hozzáférésre 
vonatkozó nemzeti szabályok értelmében 
hozzáférhető. Adott esetben ide tartoznak 
a közfeladatot végző magánvállalkozások 
birtokában lévő dokumentumok is.

Or. en

Módosítás 64
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A 2. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(6b) „hivatalos szabvány”: írásban 
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kodifikált szabvány, amely részletesen 
tartalmazza az interoperábilis fájlkezelő 
szoftverek készítésének módjával 
kapcsolatos követelményeket.”.

Or. en

Módosítás 65
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. A 2. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(6c) „nyílt formátum”: olyan formátum, 
mely specifikációjának karbantartását 
non-profit szervezet végzi, amelynek 
tagsága nem függ tagsági díjtól; 
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

Módosítás 66
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2003/98/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés
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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, hogy olyan dokumentumokról van 
szó, amelyek a tagállamokban fennálló, a 
közszféra információira vonatkozó 
hozzáférési szabályok szerint 
hozzáférhetők. Ezek a dokumentumok 
lehetőség szerint technológiailag 
semleges, számítógéppel olvasható 
formában kerülnek terjesztésre.

Or. de

Módosítás 67
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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.

Or. en

Módosítás 68
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 
dokumentumoknak a kereskedelmi vagy 
nem kereskedelmi célú további 
felhasználására a III. és IV. fejezetben 
meghatározott feltételek szerint kerül sor.

(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 
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 
közszféra információira vonatkozó 
hozzáférési szabályok szerint 
hozzáférhetők. Ezek a dokumentumok 
lehetőség szerint technológiailag 
semleges, számítógéppel olvasható 
formában kerülnek terjesztésre.

Or. de

Módosítás 69
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A (4) bekezdés végén a szöveg a 
következő szövegrésszel egészül ki:

2. A (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

Or. en
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Módosítás 70
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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.”

„A jogorvoslati lehetőségek között 
szerepel a tagállamok valamely hatósága 
általi felülvizsgálat is.”

Or. de

Indokolás

A független szabályozó hatóság létrehozása ellentétes a tagállamok bürokrácia leépítésére és
államháztartási konszolidációra irányuló erőfeszítéseivel, és túlzott mértékben korlátozza a 
tagállamok feladatszervezési jogkörét.

Módosítás 71
Sajjad Karim

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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.

A további felhasználásról szóló 
határozatnak utalást kell tartalmaznia a 
jogorvoslati lehetőségekre, amelyeket a 
kérelmező a határozat megtámadása 
érdekében igénybe vehet. Jogorvoslati
lehetőség többek között a közszféra
dokumentumainak további 
felhasználásával kapcsolatban benyújtott 
panaszok kivizsgálására jogosult pártatlan 
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felülvizsgálati szerv – amelynek 
határozatait az érintett közigazgatási
szervnek kötelezően figyelembe kell 
vennie –, például a nemzeti 
versenyhatóság, a dokumentumokhoz való 
hozzáférésért felelős nemzeti hatóság vagy 
a nemzeti igazságügyi hatóság általi 
felülvizsgálat is.

Or. en

Indokolás

A „pártatlan szerv” kifejezés megfelelőbb a különböző tagállamok szabályozási 
környezetében, mint a „független hatóság”. A „kötelező” szónak sajátos jogi és erőforrásokat 
érintő következményei vannak, és ezért nem arányos. A kötelező erejű hatáskörök bevezetése 
az átültetés során fokozottabb átvilágítást igényel, valamint további fellebbezési mechanizmus 
létrehozását, amely jelentős költségekkel és jogkövetkezményekkel jár, ami szintén túlzó és 
indokolatlan.

Módosítás 72
Béla Kovács

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 szabályozási 
hatáskörrel rendelkező és az érintett 
közigazgatási szervre nézve kötelező 
határozatot hozni képes független hatóság 
általi felülvizsgálat is.

Or. en

Módosítás 73
Adina-Ioana Vălean
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 és az 
érintett közigazgatási szervre nézve 
kötelező határozatot hozni képes pártatlan 
szerv általi felülvizsgálat is.

Or. en

Módosítás 74
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 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) bekezdésben az „elektronikus 
eszközökön keresztül” kifejezés helyébe a 
„számítógéppel olvasható formátumban és 
a hozzájuk tartozó metaadatokkal együtt, 
és mind a formátumnak, mind a 
metaadatoknak a lehető legnagyobb 
mértékben meg kell felelniük a hivatalos 
nyílt szabványoknak” kifejezés lép.

Or. en

Módosítás 75
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
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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, és 
amennyiben lehetséges és ésszerű, 
technológiailag semleges, számítógéppel 
olvasható formátumban és a hozzájuk 
tartozó metaadatokkal együtt bocsátják 
rendelkezésre. Ez nem jelent 
kötelezettséget a közigazgatási szerv 
számára dokumentumok újbóli 
előállítására, digitalizálására, 
átalakítására, technológiailag semleges, 
számítógéppel olvasható formátumúvá 
alakítására vagy a kérelemnek megfelelő 
kiigazítására, illetve dokumentumokból 
való kivonatok készítésére, amennyiben ez 
aránytalan, egy egyszerű műveleten 
túlmutató erőfeszítést jelentene.”

Or. de

Módosítás 76
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 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” 

(1) Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:
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kifejezés lép.
A közigazgatási szervek dokumentumaikat 
bármilyen meglévő formátumban és 
nyelven, és amennyiben lehetséges és 
ésszerű, nyílt szabványokon alapuló, 
számítógéppel olvasható formátumban és a 
hozzájuk tartozó metaadatokkal együtt
rendelkezésre bocsátják. Az ezen irányelv 
hatálybalépését követően létrehozott 
dokumentumokat elvben számítógéppel 
olvasható formátumban kell rendelkezésre 
bocsátani. Ez nem jelent kötelezettséget, 
amennyiben a meglévő dokumentumok 
átalakítása, többek között a kivonatok 
készítése átlátható, objektív és 
ellenőrizhető kritériumok alapján 
aránytalan erőfeszítéssel járna.

Or. en

Módosítás 77
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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. A dokumentumokat lehetőség szerint 
térítésmentesen bocsátják rendelkezésre. 
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.

Or. en
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Módosítás 78
Sajjad Karim

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 gyűjtésének, 
előállításának, feldolgozásának és 
terjesztésének határköltségeire 
korlátozódik.

Or. en

Indokolás

Az „gyűjtés” és az „előállítás” kihagyása ebből a rendelkezésből összeegyeztethetetlen az e 
téren esetlegesen felmerülő költségekkel.  A javasolt módosítás összhangot teremt a 6. cikk (4) 
bekezdésével.

Módosítás 79
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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.
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Or. de

Módosítás 80
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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. en

Módosítás 81
Béla Kovács

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 
kritériumok alapján, valamint a 4. cikk 
(4) bekezdésében említett független 
hatóság jóváhagyásától függően engedélyt 

törölve
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kaphatnak arra, hogy a dokumentumok 
további felhasználásáért – e cikk (3) és (4) 
bekezdésének sérelme nélkül – a 
határköltségeket meghaladó díjat 
számítsanak fel.

Or. en

Indokolás

A bekezdés túlságosan általánosan van megfogalmazva. A „kivételes esetek” kifejezés nem ad 
magyarázatot semmire. Ráadásul miután a közigazgatási szervek lehetőséget kaphatnak arra, 
hogy a határköltségeket meghaladó díjakat szedjenek a dokumentumok további 
felhasználásáért, ez további és tiltott költségeket eredményezhetne a kkv-k számára.

Módosítás 82
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 
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.”

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó:

a) azokra a kivételes esetekre, amikor a 
közigazgatási szervek arra kényszerülnek, 
hogy nyereséget termeljenek azon 
költségeik nagy részének fedezésére, 
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amelyek közfeladataik ellátása során 
merültek fel;
b) a könyvtárakra (köztük az egyetemi 
könyvtárakra), a múzeumokra és a 
levéltárakra.

Or. de

Indokolás

Kereskedelmi célú további felhasználás esetén a közigazgatási szervek számára lehetővé 
kellene tenni, hogy költségeiket fedező 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 
maguknak kell finanszírozniuk működésüket. Ezen bevételek kiesése esetén a tagállamok 
kulturális költségvetésében magas hiány keletkezne.

Módosítás 83
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 
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.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó:

a) azokra a közigazgatási szervekre, 
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amelyeknek a dokumentumok gyűjtésével, 
előállításával, feldolgozásával és 
terjesztésével összefüggő költségeik 
jelentős részét saját bevétel termeléséből 
kell fedezniük;
b) a könyvtárakra (köztük az egyetemi 
könyvtárakra), a múzeumokra és a 
levéltárakra.

Or. en

Módosítás 84
Sajjad Karim

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 
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.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 
azokra a közigazgatási szervekre, amelyek
a rájuk bízott közfeladatok vagy 
közfeladataik körébe eső bármilyen egyedi 
tevékenység végzése során felmerülő 
költségeik jelentős részét bevétel 
termeléséből fedezik. Ezt a kivételt e cikk
(4) bekezdésének sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Egyes tagállamokban jelentős azon szervek száma, amelyeknek a közszféra információinak 
feldolgozása révén bevételt kell termelniük. Ez a megfogalmazás egyértelműbb, mint az 
Európai Bizottság által javasolt szöveg. A korlátozásokat a (4) bekezdés tartalmazza.
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Módosítás 85
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 
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.

(2) Kivételes esetekben azok a 
közigazgatási szervek, amelyeknek 
működési költségvetését jelentős részben a
közszféra adataiból származó bevételek 
alkotják, a független hatóságtól kifejezett 
engedélyt kaphatnak arra, hogy a 
dokumentumok gyűjtésének, 
előállításának, feldolgozásának és/vagy 
terjesztésének költségével összefüggésben 
a határköltségeket meghaladó díjakat 
számítsanak fel. Ezeket a kivételes 
engedélyeket – amennyiben azt a közérdek 
úgy kívánja – a független hatóság eseti 
alapon adja meg objektív, átlátható és 
ellenőrizhető kritériumok alapján, e cikk
(3) és (4) bekezdésének sérelme nélkül, és 
azokat háromévente felül kell vizsgálni.

Or. en

Módosítás 86
Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 

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

birtokukban lévő szellemi tulajdonjogok 
kiaknázásával fedezik, amennyiben azt a 
közérdek úgy kívánja, a közigazgatási 
szervek objektív, átlátható és ellenőrizhető 
kritériumok alapján, valamint a 4. cikk (4) 
bekezdésében említett pártatlan szerv
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

Módosítás 87
Franck Proust

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 
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.

(2) 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 kritériumok alapján, valamint 
a 4. cikk (4) bekezdésében említett 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. fr
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Módosítás 88
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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. en

Módosítás 89
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 90
Franck Proust
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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.

(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. Ezeket a díjakat 
objektív, átlátható és ellenőrizhető 
kritériumok alapján, a 4. cikk (4) 
bekezdésében említett hatóság 
jóváhagyásával kell megállapítani. A 
díjstruktúra megállapításakor a hatóság 
figyelembe veszi ezen intézmények 
rugalmasságát. 

Or. fr

Módosítás 91
Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 következőképpen 
módosul:
„(4) A (2) bekezdés szerinti díjszedés 
esetén a teljes díjat objektív, átlátható és 
változtatható kritériumok 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, 
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előállításának, feldolgozásának, 
rendelkezésre bocsátásának és 
terjesztésének költségét. 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 92
Sajjad Karim

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 következőképpen 
módosul:
A (2) és (3) bekezdés szerinti díjszedés 
esetén a dokumentumok rendelkezésre 
bocsátásából és további felhasználásának 
engedélyezéséből eredő teljes bevétel egy 
ésszerű nyereséghányaddal együtt sem 
haladhatja meg a dokumentumok 
gyűjtésének, előállításának, 
feldolgozásának és terjesztésének 
költségét. A díjaknak a vonatkozó 
elszámolási időszakban 
költségorientáltnak kell lenniük, és azokat 
az érintett közigazgatási szervre vonatkozó 
számviteli elvekkel összhangban kell 
kiszámítani.

Or. en

Indokolás

Az említett díjak a (2) és a (3) bekezdés szerint felszámított (tehát a határköltségekre nem 
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korlátozott) díjakra vonatkoznak Ebben az esetben – amint azt a (4) bekezdés egyértelműen 
kimondja – a díjaknak két fő követelménynek kell megfelelniük: a teljes bevétel egy ésszerű 
nyereséghányaddal együtt sem haladhatja meg a dokumentumok gyűjtésének, előállításának, 
feldolgozásának és terjesztésének költségét; a vonatkozó elszámolási időszakban 
költségorientáltnak kell lenniük.

Módosítás 93
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 (2) bekezdés szerinti díjszedés esetén 
a teljes díjat objektív, átlátható és 
változtatható kritériumok 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, 
terjesztésének, megőrzésének és szerzői 
jogai engedményezésének költségét. A 
díjaknak a vonatkozó elszámolási 
időszakban költségorientáltnak kell 
lenniük, és azokat az érintett 
közigazgatási szervre vonatkozó számviteli 
elvekkel összhangban kell kiszámítani.

Or. en

Módosítás 94
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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

2a. A (4) bekezdés után a cikk a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A tagállamok kijelölnek egy 
megfelelő és kellő szakértelemmel 
rendelkező nemzeti hatóságot, amely 
felülvizsgálja a (4) bekezdésben felsorolt 
díjszámítási kritériumok betartását.”

Or. de

Módosítás 95
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – 2 a pont (új)
2003/98/EK irányelv
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(4a) A tagállamok kijelölik azt az egy 
vagy több – az adott közigazgatási szerven 
kívüli – megfelelő szervet, amely 
hatáskörrel rendelkezik a (4) bekezdés 
szerinti határköltségeket meghaladó 
díjszabásra vonatkozó kritériumok 
meghatározására.”

Or. en

Módosítás 96
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – 3 pont
2003/98/EK irányelv
6 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A cikk a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

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

Or. en

Módosítás 97
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 98
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 7. A 7. cikkben (Átláthatóság) a harmadik 
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atipikus esetekre vonatkozó díjak 
számításánál” szövegrész előtt a 
„határköltségeket meghaladó vagy” 
szövegrészt kell beilleszteni.

mondat helyébe a következő szöveg lép:

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

Or. de

Módosítás 99
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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.”

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

Or. de

Módosítás 100
Lena Kolarska-Bobińska

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

„(1) A közigazgatási szervek 
engedélyezhetik a dokumentumok 
feltételekhez nem kötött, nem 
kereskedelmi célú további felhasználását, 
vagy indokolt esetben felhasználási 
szerződések útján – például a forrás 
megjelölésére vonatkozó – feltételeket 
támaszthatnak. Kereskedelmi célú 
felhasználás esetén a minimumfeltételként 
elő kell írni forrásmegjelölést. E feltételek 
nem korlátozhatják szükségtelenül a 
további felhasználás lehetőségeit és nem 
szolgálhatnak a verseny korlátozására.”

Or. en

Indokolás

A közszféra adatainak kereskedelmi célú felhasználása esetén ezt a tényt fel kell tüntetni a 
kísérő dokumentációban, megemlítve például, hogy a közszféra térképészeti adatait 
használják egy magántulajdonú autós navigációs rendszerben. A vállalatok számára elő kell 
írni ezen információ közlését a kézikönyvben vagy a végfelhasználói licencszerződésben, hogy 
a fogyasztók tudatában legyenek annak, hogy nem minden felhasznált adat a gyártó szellemi 
tulajdona. Az adatok forrásának megjelölése semmilyen módon nem korlátozza azok 
felhasználását.

Módosítás 101
Bendt Bendtsen

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 

„A közigazgatási szervek, előírva a forrás 
megjelölését, engedélyezhetik a 
dokumentumok további felhasználását, 
indokolt esetben felhasználási szerződések 
útján. E feltételek nem korlátozhatják 
szükségtelenül a további felhasználás 
lehetőségeit és nem szolgálhatnak a 
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további felhasználás lehetőségeit és nem 
szolgálhatnak a verseny korlátozására.”

verseny korlátozására.”

Or. da

Módosítás 102
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 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.

Ez nem jelent kötelezettséget a 
közigazgatási szerv számára 
dokumentumok újbóli előállítására vagy a 
kérelemnek megfelelő kiigazítására, 
illetve dokumentumokból való kivonatok 
készítésére, amennyiben ez aránytalan, 
egy egyszerű műveleten túlmutató 
erőfeszítést jelentene.

Or. en

Módosítás 103
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
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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 gondoskodnak arról, hogy a 
további felhasználásra az egész Unióban
rendelkezésre álló dokumentumok
keresését olyan gyakorlati megoldások 
segítsék, mint a fő dokumentumokat 
metaadataikkal együtt tartalmazó, lehetőleg
technológiasemleges, 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 104
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 

A tagállamok előmozdítják a további 
felhasználásra rendelkezésre álló 
dokumentumok nyelvek közötti keresését 
szolgáló olyan gyakorlati megoldásokat, 
mint a fő dokumentumokat metaadataikkal 
együtt tartalmazó, lehetőleg
technológiasemleges, számítógéppel 
olvasható formátumban elérhető 
jegyzékek, illetve a jegyzékekkel 
összekapcsolt internetes portálok.



AM\913765HU.doc 61/75 PE496.525v01-00

HU

portálok.

Or. en

Módosítás 105
Sajjad Karim

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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 gondoskodnak arról, hogy a 
további felhasználásra rendelkezésre álló 
dokumentumok keresését olyan gyakorlati 
megoldások segítsék, mint a fő 
dokumentumokat metaadataikkal együtt 
tartalmazó, lehetőleg technológiasemleges,
számítógéppel olvasható formátumban 
elérhető jegyzékek, illetve a decentralizált 
jegyzékekkel összekapcsolt internetes 
portálok.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatában szereplő „nyelvek közötti” keresés aggodalomra ad okot annak 
forrásokkal és gyakorlati megvalósításával összefüggő vonzataival kapcsolatban.

Módosítás 106
Salvador Sedó i Alabart

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. Az irányelv a következő cikkel egészül 
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ki:
„9a. cikk
E cikk egységes végrehajtásának 
előmozdítása érdekében a Bizottság 
iránymutatásokat fogadhat el, amely 
tartalmazza a további felhasználás 
céljából rendelkezésre bocsátásra ajánlott 
adatcsoportok jegyzékét.”

Or. en

Módosítás 107
Salvador Sedó i Alabart

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. Az 11. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő bekezdés lép:
„(2) A 11. cikk (1) bekezdésétől eltérve, 
amennyiben egy közérdekű szolgáltatás 
nyújtásához kizárólagos jog szükséges, a 
kizárólagos jog engedélyezése indokának 
érvényességét évente felül kell vizsgálni, 
azon esetek kivételével, ahol az engedély 
visszavonása egy évnél hosszabb 
visszafizetést érint, amely esetben a 
felülvizsgálatot legalább háromévente kell 
elvégezni. Az ezen irányelv 
hatálybalépését követően megkötött, 
kizárólagosságot biztosító 
megállapodásoknak átláthatónak kell 
lenniük, és azokat nyilvánosságra kell 
hozni.”

Or. en

Módosítás 108
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
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Hermann Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. 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 109
Franck Proust

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. A 11. cikk („Kizárólagosságot biztosító 
megállapodások tilalma”) a (2) bekezdés 
végén a szöveg a következő mondattal 
egészül ki:
„Mindazonáltal, amennyiben a 
kizárólagos jog kifejezetten kulturális 
jellegű adatok és információk 
digitalizálásához kapcsolódik, a 
felülvizsgálatot legkésőbb tízévente el kell 
végezni.”
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Or. fr

Indokolás

A kezdeti tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a digitalizálás folyamata lassú és költséges. A 
kérdéses esetek sajátos jellegűek, ezért szükség van e kizárólagosságot biztosító 
megállapodások időtartamának meghosszabbítására annak érdekében, hogy e közérdekű 
szolgáltatás minőségének biztosítása céljából teret adjunk a versenynek.

Módosítás 110
Salvador Sedó i Alabart

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. A 11. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdéstől eltérve 
kizárólagos jog kulturális gyűjtemények 
digitalizálásához szükséges kereskedelmi 
hasznosítással összefüggésben történő 
megadása esetén a kereskedelmi 
hasznosítás időtartama legfeljebb 7 év 
lehet. Ezen időszak alatt a kizárólagos 
jogot nem kell felülvizsgálni. Az ennek az 
irányelvnek a hatálybalépését követően 
megkötött, kizárólagosságot biztosító 
megállapodásoknak átláthatónak kell 
lenniük, és azokat nyilvánosságra kell 
hozni. A kulturális erőforrások 
digitalizálásához szükséges kedvezményes 
kereskedelmi célú hasznosításra 
vonatkozó kizárólagos jog fennállása 
esetén a közigazgatási szerv a 
megállapodás részeként megkapja a 
digitalizált kulturális erőforrások egy 
példányát, és az említett megállapodás 
minden olyan feltétele semmis, amely a 
megállapodás megkötése előtt 
köztulajdonban lévő valamely kulturális 
erőforrás digitális példánya további 
felhasználásának korlátozására irányul.”
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Or. en

Módosítás 111
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. A 11. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdéstől eltérve 
kizárólagos jog kulturális gyűjtemények 
digitalizálásához szükséges kereskedelmi 
hasznosítással összefüggésben történő 
megadása esetén a kereskedelmi 
hasznosítás időtartama legfeljebb 7 év 
lehet. Ezen időszak alatt a kizárólagos jog 
nem lehet felülvizsgálat tárgya. A 
kizárólagos jogokat biztosító 
megállapodás feltételei alapján a 
közigazgatási szervek megkapják a 
digitalizált kulturális gyűjtemény egy 
példányát, és azt a megállapodás lejártát 
követően további felhasználás céljából 
nyilvánosan elérhetővé tehetik. Az ezen 
irányelv hatálybalépését követően 
megkötött, kizárólagosságot biztosító 
megállapodásoknak átláthatónak kell 
lenniük és azokat nyilvánosságra kell 
hozni.”

Or. de

Módosítás 112
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. A 11. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve 
kizárólagos jog kulturális gyűjtemények 
digitalizálásához szükséges kereskedelmi 
hasznosítással összefüggésben történő 
megadása esetén a kizárólagosságot 
biztosító megállapodás időtartama 
általában nem haladhatja meg az öt évet. 
Az ezen irányelv hatálybalépését követően 
megkötött, kizárólagosságot biztosító 
megállapodásoknak átláthatónak kell 
lenniük, és azokat nyilvánosságra kell 
hozni. A kulturális erőforrások 
digitalizálásához szükséges kedvezményes 
kereskedelmi célú hasznosításra 
vonatkozó kizárólagos jog fennállása 
esetén a közigazgatási szerv a 
megállapodás részeként megkapja a 
digitalizált kulturális erőforrások egy 
példányát, és az említett megállapodás 
minden olyan feltétele semmis, amely a 
megállapodás megkötése előtt 
köztulajdonban lévő valamely kulturális 
erőforrás digitális példánya további 
felhasználásának korlátozására irányul.”

Or. en

Módosítás 113
Ivailo Kalfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. A 11. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
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„(2a) Amennyiben a kizárólagos jog a 
kulturális erőforrások digitalizálásához 
szükséges kedvezményes kereskedelmi 
célú hasznosítására vonatkozik, e 
kedvezményes hasznosítás időtartama 
általában nem haladhatja meg a 10 évet, 
és a megállapodás nem képezi 
felülvizsgálat tárgyát. Az ezen irányelv 
hatálybalépését követően megkötött ilyen, 
kizárólagosságot biztosító 
megállapodásoknak átláthatónak kell 
lenniük, és azokat nyilvánosságra kell 
hozni. A kulturális erőforrások 
digitalizálásához szükséges kedvezményes 
kereskedelmi célú hasznosításra 
vonatkozó kizárólagos jog fennállása 
esetén a közigazgatási szerv a 
megállapodás részeként megkapja a 
digitalizált kulturális erőforrások egy 
példányát. A kizárólagos jogokat biztosító 
megállapodás lejártát követően minden 
digitális példányt nyilvános használatra 
szabadon hozzáférhetővé kell tenni.”

Or. en

Módosítás 114
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
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) bekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:

„A kulturális intézményeket és egyetemi 
könyvtárakat érintő megállapodások
azonban a szerződés lejártakor, de 
legkésőbb 20XX. december 31-én [6 évvel 
az irányelv hatálybalépése után] szűnnek 

„(3) Azok a már létrejött, kizárólagosságot 
biztosító megállapodások, amelyek nem 
felelnek meg a (2) bekezdés szerinti 
kivételnek, a szerződés lejártakor, de 
legkésőbb 2008. december 31-én
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meg.” megszűnnek. A könyvtárakat (köztük az 
egyetemi könyvtárakat), múzeumokat és 
levéltárakat érintő meglévő 
megállapodások esetében az ezen 
irányelvben meghatározott, időtartamra 
vonatkozó korlátozások csak a 
2012. január 1. után megkötött 
megállapodásokra alkalmazandók.”

Or. en

Módosítás 115
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
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:

„A kulturális intézményeket és egyetemi 
könyvtárakat érintő megállapodások
azonban a szerződés lejártakor, de 
legkésőbb 20XX. december 31-én [6 évvel 
az irányelv hatálybalépése után] szűnnek 
meg.”

„(3) Azok a már létrejött, kizárólagosságot 
biztosító megállapodások, amelyek nem 
felelnek meg 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 [10 évvel az irányelv 
hatálybalépése után] szűnnek meg.”

Or. de
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Módosítás 116
Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 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”) a következő (2a) 
bekezdéssel egészül ki, és a (3) bekezdés
helyébe a következő szöveg lép:

Or. en

Módosítás 117
Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
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:

törölve

A kulturális intézményeket és egyetemi 
könyvtárakat érintő megállapodások 
azonban a szerződés lejártakor, de 
legkésőbb 20XX. december 31-én [6 évvel 
az irányelv hatálybalépése után] szűnnek 
meg.

Or. en

Módosítás 118
Salvador Sedó i Alabart
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
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:

törölve

A kulturális intézményeket és egyetemi 
könyvtárakat érintő megállapodások 
azonban a szerződés lejártakor, de 
legkésőbb 20XX. december 31-én [6 évvel 
az irányelv hatálybalépése után] szűnnek 
meg.

Or. en

Módosítás 119
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kulturális intézményeket és egyetemi 
könyvtárakat érintő megállapodások 
azonban a szerződés lejártakor, de 
legkésőbb 20XX. december 31-én [6 évvel 
az irányelv hatálybalépése után] szűnnek 
meg.

A könyvtárakat (köztük az egyetemi 
könyvtárakat), múzeumokat és 
levéltárakat érintő, meglévő 
megállapodások csak abban az esetben 
esnek ezen irányelv időtartamra 
vonatkozó korlátozásainak hatálya alá, ha 
azokat ezen irányelv hatálybalépését 
követően kötötték.”

Or. en

Indokolás

Egyértelműen meg kell határozni, ez a cikk mely „kulturális intézményekre” vonatkozik.
Biztosítani kell azt is, hogy ne érje hátrány a köz- és a magánszféra között már meglévő 
partnerségeket.
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Módosítás 120
Ivailo Kalfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A kulturális intézményeket és egyetemi 
könyvtárakat érintő megállapodások 
azonban a szerződés lejártakor, de 
legkésőbb 20XX. december 31-én [6 évvel 
az irányelv hatálybalépése után] szűnnek 
meg.”

„A kulturális intézményeket és egyetemi 
könyvtárakat érintő megállapodások 
azonban a szerződés lejártakor szűnnek 
meg.”

Or. en

Módosítás 121
Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A kulturális intézményeket és egyetemi 
könyvtárakat érintő megállapodások
azonban a szerződés lejártakor, de 
legkésőbb 20XX. december 31-én [6 évvel 
az irányelv hatálybalépése után] szűnnek 
meg.”

A könyvtárakat (köztük az egyetemi 
könyvtárakat), múzeumokat és 
levéltárakat érintő meglévő
megállapodások esetében az ezen 
irányelvben meghatározott, időtartamra 
vonatkozó korlátozások csak a 
2012. január 1. után megkötött 
megállapodásokra alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 122
Adina-Ioana Vălean
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 a pont (új)
2003/98/EK irányelv
11 cikk – -3a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. Az 11. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdéstől eltérve, 
amennyiben a kizárólagos jog a kulturális 
erőforrások digitalizálásához szükséges 
kedvezményes kereskedelmi célú 
hasznosítására vonatkozik, e 
kedvezményes hasznosítás időtartama 
általában nem haladhatja meg a hét évet, 
és nincs szükség annak felülvizsgálatára. 
Az ezen irányelv hatálybalépését követően 
megkötött, kizárólagosságot biztosító 
megállapodásoknak átláthatónak kell 
lenniük, és azokat nyilvánosságra kell 
hozni. A kulturális erőforrások 
digitalizálásához szükséges kedvezményes 
kereskedelmi célú hasznosításra 
vonatkozó kizárólagos jog fennállása 
esetén a közigazgatási szerv a 
megállapodás részeként megkapja a 
digitalizált kulturális erőforrások egy 
példányát, és az említett megállapodás 
minden olyan feltétele semmis, amely a 
megállapodás megkötése előtt 
köztulajdonban lévő valamely kulturális 
erőforrás digitális példánya további 
felhasználásának korlátozására irányul.”

Or. en

Módosítás 123
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A 13. cikkben („Felülvizsgálat”) a
„2008. július 1.” dátum helyébe a [3 évvel
az átültetés napját követően] lép, és a 
szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

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

Or. de

Módosítás 124
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
2003/98/EK irányelv
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. A 13. cikkben („Felülvizsgálat”) a
„2008. július 1.” dátum helyébe a [3 évvel 
az átültetés napját követően] lép, és a 
szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

12. A 13. cikkben („Felülvizsgálat”) a
„2008. július 1.” dátum helyébe a [3 évvel 
az átültetés napját követően] lép. 

„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.”

Or. da

Módosítás 125
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
2003/98/EK irányelv
13 cikk – 2 a bekezdés (új)
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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 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 
Bizottság évente közzéteszi a vonatkozó 
eredménytáblát, ideértve a közszféra 
információinak további felhasználásával 
kapcsolatos teljesítménymutatókat is.

Or. en

Módosítás 126
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
2003/98/EK irányelv
13 cikk – 2 a 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 kétévente jelentés nyújtanak 
be a Bizottságnak a közszféra információi 
további felhasználásának mértékéről, az 
információk hozzáférhetővé tételének 
feltételeiről és a 4. cikk (4) bekezdésében 
említett hatóság munkájáról.”

Or. de

Indokolás

Nem világos, milyen célt szolgálna az évenkénti jelentéstételi kötelezettség, mivel nem 
várhatók változások egy éven belül a jelentésköteles tartalomban, a közigazgatási szervnek 
pedig az aránytalan többletköltséget okozna.

Módosítás 127
Adina-Ioana Vălean



AM\913765HU.doc 75/75 PE496.525v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
2003/98/EK irányelv
13 cikk – 2 a 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 évente jelentés nyújtanak be 
a Bizottságnak a közszféra információi 
további felhasználásának mértékéről, az 
információk hozzáférhetővé tételének 
feltételeiről és a 4. cikk (4) bekezdésében 
említett pártatlan szerv munkájáról.

Or. en

Módosítás 128
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 18 hónapon 
belül elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

(1) A tagállamok legkésőbb 12 hónapon 
belül elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

Or. ro


