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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0877),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0502/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 april 20121,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie cultuur en 
onderwijs en de Commissie juridische zaken (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Visum 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

gezien het advies van de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming1, 
______________

                                               
1 PB C 191 van 29.6.2012, blz. 129.
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1Advies van de Europese toezichthouder 
voor gegevensbescherming van 18 april 
2012 inzake het 'pakket Open gegevens' 
van de Europese Commissie, met inbegrip 
van het Voorstel voor een richtlijn tot 
wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake 
het hergebruik van overheidsinformatie.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3bis) Buitensporige vergoedingen 
vormen een belemmering voor het 
hergebruik van overheidsinformatie en 
zijn nadelig voor de transparantie en de 
betrokkenheid van kleine en middelgrote 
ondernemingen bij de verbetering van de 
op overheidsinformatie gebaseerde 
dienstverlening. Openbare lichamen 
moeten aangemoedigd worden om, waar 
mogelijk, te garanderen dat de tarieven 
voor informatie niet hoger zijn dan de 
marginale kosten daarvan. 
Overheidsinformatie is informatie die 
vergaard, gevraagd of voortgebracht 
wordt voor interne doeleinden van het 
openbaar lichaam, en niet voor 
hergebruik. Bijgevolg kan er alleen 
sprake zijn van vergoedingen van de 
kosten die verbonden zijn aan de 
vermenigvuldiging en verspreiding. Voor 
het geval dat de lagere opbrengsten van de 
verkoop van informatie een nadelig effect 
hebben op de financiële inkomsten van de 
overheidsorganen, moeten deze 
gecompenseerd worden vanuit de centrale 
begroting in de veronderstelling dat 
minder administratieve lasten en de 
stimulans van de zakelijke activiteiten 
daar een gunstige invloed op hebben.
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Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De verplichting om alle algemeen 
beschikbare documenten toegankelijk te 
maken voor hergebruik moet nagekomen 
worden onder de voorwaarde dat de 
bescherming van de privacy en de 
persoonsgegevens op EU-niveau 
gewaarborgd zijn - ook in het geval van 
grensoverschrijdend hergebruik - door te 
zorgen voor het anonimiseren van de 
persoonlijke gegevens.

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Deze richtlijn neemt de grondrechten 
in acht en houdt rekening met de 
beginselen die zijn vastgelegd met name in 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, met inbegrip van het recht 
op eigendom (artikel 17). Geen enkele 
bepaling van deze richtlijn mag worden 
uitgelegd of uitgevoerd op een wijze die 
strijdig is met het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden.

(16) Deze richtlijn neemt de grondrechten 
in acht en houdt rekening met de 
beginselen die zijn vastgelegd met name in 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, met inbegrip van het recht 
op bescherming van persoonsgegevens in 
alle aspecten van het leven (artikel 8) en 
van het recht op eigendom (artikel 17). 
Geen enkele bepaling van deze richtlijn 
mag worden uitgelegd of uitgevoerd op een 
wijze die strijdig is met het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden.

Or. en
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Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Commissie dient de lidstaten te 
helpen de richtlijn op consequente wijze uit 
te voeren door, na raadpleging van de 
belanghebbende partijen, richtsnoeren te 
verschaffen over met name de tarifering en 
de kostenberekening, de aanbevolen 
licentievoorwaarden en formaten.

(18) De Commissie dient de lidstaten te 
helpen de richtlijn op consequente wijze uit 
te voeren door, na raadpleging van de 
belanghebbende partijen, richtsnoeren te 
verschaffen over met name de tarifering en 
de kostenberekening, de aanbevolen 
licentievoorwaarden en formaten. Om die 
reden moeten de Commissie en de 
lidstaten de grensoverschrijdende 
uitwisseling van beste praktijken en 
kennis tussen belanghebbenden, openbare 
lichamen en toezichthouders bevorderen.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 2 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Aan artikel 2 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"6 bis. "technologisch neutraal", de 
hoedanigheid dat voor het elektronische 
format geen speciale technologie wordt 
vereist of aanwezig geacht wordt als het 
gaat om de toegang, aanpassing en (her-
)verwerking van inhoud;"

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
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Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 2 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Aan artikel 2 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"6 ter. "anonimiseren", het uitvoeren van 
de noodzakelijk procedures om 
persoonsgegevens te wissen, af te 
schermen of onleesbaar te maken."

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Onverminderd het bepaalde in lid 2) 
zorgen de lidstaten ervoor dat de in 
artikel 1 bedoelde documenten hergebruikt 
kunnen worden hergebruikt voor 
commerciële en niet-commerciële 
doeleinden overeenkomstig de 
voorwaarden van de hoofdstukken III en 
IV.

(1) (1) Onverminderd het bepaalde in lid 2) 
zorgen de lidstaten ervoor dat de in 
artikel 1 bedoelde documenten van
openbare lichamen kunnen worden 
hergebruikt voor commerciële en niet-
commerciële doeleinden overeenkomstig 
de voorwaarden van de hoofdstukken III en 
IV, mits het gaat om documenten die uit 
hoofde van de in de lidstaten bestaande 
regelingen inzake de toegang tot 
overheidsinformatie toegankelijk zijn.
Deze documenten worden zoveel mogelijk 
in een technologisch neutrale en 
machinaal leesbare vorm verspreid.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5 – punt 1
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 5 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In lid 1 wordt "langs elektronische 
weg" vervangen door "in machinaal 
leesbaar formaat samen met hun metadata".

(1) In lid 1 wordt "langs elektronische 
weg" vervangen door "in machinaal 
leesbaar formaat samen met hun metadata, 
op een technologisch neutrale wijze".

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1bis) Het volgende lid wordt toegevoegd:
"(1bis) Overeenkomstig de beginselen 
inzake privacy en de bescherming van 
persoonsgegevens, moeten de openbare 
lichamen garanderen dat enig document, 
dat volgens de definities van geldende 
wettelijke regelingen persoonsgegevens 
bevat, geanonimiseerd wordt voor 
publicatie". 

Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt -10 (nieuw)
Richtlijn 2003/98/EG
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-10. Artikel 11, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. Wanneer een exclusief recht echter 
noodzakelijk is voor het verlenen van 
een dienst van algemeen belang, dient 
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periodiek, doch in ieder geval om de drie 
jaar, door een onafhankelijke instantie te 
worden nagegaan of de redenen 
daarvoor nog steeds geldig zijn. 
Exclusiviteitsregelingen die na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
worden gesloten, zijn transparant en 
worden openbaar gemaakt.

Or. en


