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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv 
módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi irányelvről szóló javaslatról
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0877),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0502/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és az Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint a Jogi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
5 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az európai adatvédelmi biztos 
véleményére1, 
______________
1 Az európai adatvédelmi biztos 2012. 
április 18-i véleménye az Európai 
Bizottság „Nyílt adatok” csomagjáról, 
beleértve a közszféra információinak 
további felhasználásáról szóló 2003/98/EK 
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európai parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról szóló irányelvre irányuló 
javaslatot

Or. en

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A túlzott díjak akadályozzák a 
közszféra információinak további 
felhasználását, és gátolják az 
átláthatóságot, valamint a kkv-k 
részvételét a nyilvános információkon 
alapuló szolgáltatások javításában. A 
közigazgatási szerveket ösztönözni kell 
arra, hogy ahol lehetséges, garantálják, 
hogy az információkért fizetendő díjak 
nem haladják meg határköltségeiket. A 
közszféra információi a közigazgatási 
szerv belső céljára – és nem további 
felhasználásra – gyűjtött, megrendelt vagy 
létrehozott információk. Ezért díjak csak a 
feldolgozás és a terjesztés során felmerült 
költségek esetén alkalmazandók. 
Amennyiben az információk 
értékesítéséből származó alacsonyabb 
jövedelem negatívan befolyásolja a 
közigazgatási intézmények pénzügyi 
bevételeit, ezt a központi költségvetésnek 
kell kompenzálnia, amely elviekben 
részesül a csökkenő adminisztráció és az 
üzleti tevékenységek ösztönzése 
előnyeiből.

Or. en

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)



PR\909130HU.doc 7/11 PE492.922v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és betartja a különösen az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
elismert alapelveket, ideértve a tulajdonhoz 
való jogot is (17. cikk). Ezen irányelv 
egyetlen része sem értelmezhető vagy 
hajtható végre olyan módon, amely nem 
egyeztethető össze az emberi jogokról 
szóló európai egyezménnyel.

(16) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és betartja a különösen az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
elismert alapelveket, ideértve a személyes 
adatok védelméhez való jogot az élet 
minden területén (8. cikk) és a tulajdonhoz 
való jogot is (17. cikk). Ezen irányelv 
egyetlen része sem értelmezhető vagy 
hajtható végre olyan módon, amely nem 
egyeztethető össze az emberi jogokról 
szóló európai egyezménnyel.

Or. en

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottságnak – az érdekelt felekkel 
való konzultáció alapján – iránymutatással 

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

támogatnia kell a tagállamokat az irányelv 
következetes végrehajtásában, különösen a 
díjszabás és a költségszámítás, az ajánlott 
engedélyezési feltételek és a formátumok 
tekintetében. Ennélfogva a Bizottságnak 
és a tagállamoknak támogatniuk kell a 
legjobb gyakorlatok és az ismeretek 
érdekelt felek, közigazgatási szervek és 
szabályozók közötti, határokon átnyúló 
cseréjét.

Or. en

Módosítás 6
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. „technológiailag semleges”: az 
elektronikus formátum nem írhatja elő 
vagy feltételezheti egy adott technológia 
meglétét a tartalom megnyitásához, 
módosításához és (további) 
feldolgozásához;”

Or. en

Módosítás 7
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:



PR\909130HU.doc 9/11 PE492.922v01-00

HU

„6b. „anonimizálás”: a személyes adatok 
törléséhez, eltakarásához vagy 
olvashatatlanná tételéhez szükséges 
eljárások végrehajtása.”

Or. en

Módosítás 8
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 az 1. cikk szerinti 
dokumentumok kereskedelmi vagy nem 
kereskedelmi célú további felhasználására 
a III. és IV. fejezetben meghatározott 
feltételek szerint kerül sor, feltéve, ha 
olyan dokumentumokról van szó, amelyek 
a tagállamokban fennálló, a közszférára 
vonatkozó hozzáférési szabályok szerint 
hozzáférhetők. Ezek a dokumentumok a 
lehető legteljesebb mértékben 
technológiailag semleges, számítógéppel 
olvasható formában kerülnek terjesztésre.

Or. en

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont – 1 pont
2003/98/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont – 1 a pont (új)
2003/98/EK irányelv
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A cikk következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(1a) Amennyiben bármely dokumentum 
a hatályos jogszabályok meghatározása 
szerinti személyes adatokat tartalmaz, a 
magánélet és a személyes adatok 
védelmére vonatkozó elvekkel
összhangban a közigazgatási szervek a 
közzététel előtt gondoskodnak ezen adatok 
anonimizálásáról.”.

Or. en

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -10 pont (új)
2003/98/EK irányelv
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-10. A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
"(2). Amennyiben azonban egy 
közérdekű szolgáltatás nyújtásához 
kizárólagos jog szükséges, ilyen 
kizárólagos jog biztosítása indokának 
jogosságát egy független hatóságnak
rendszeresen, de legalább három évente 
felül kell vizsgálni. Az ennek az 
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irányelvnek a hatálybalépését követően 
megkötött, kizárólagosságot biztosító 
megállapodásoknak átláthatónak kell 
lenniük, és azokat nyilvánosságra kell 
hozni.”.

Or. en


