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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den ubureaukratiske og 
omkostningseffektive videreanvendelse af 
offentlig information tilbydes følgende 
store brugergrupper: små og mellemstore 
virksomheder – især på ikt-området –
journalister og forskere. Derudover 
fremmer en forbedret adgang til den 
offentlige sektors information 
gennemsigtigheden og klarheden i de 
offentlige institutioners arbejde over for 
borgerne. 

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Direktiv 2003/98/EF indeholder ikke
en forpligtelse til at tillade
videreanvendelse af dokumenter. Det er 
fortsat medlemsstaterne eller den berørte 
offentlige myndighed, der træffer 
beslutning om tilladelse til 
videreanvendelse. Samtidig bygger 
direktivet på nationale regler om adgang til 
dokumenter. Nogle medlemsstater har 
udtrykkeligt kædet retten til 
videreanvendelse sammen med retten til 

(6) Direktiv 2003/98/EF giver ikke
grundlag for at forpligte medlemsstaterne
til at tillade adgang til dokumenter fra den 
offentlige sektor, og til at videreanvende 
dem. Det er fortsat medlemsstaterne eller 
den berørte offentlige myndighed, der 
træffer beslutning om tilladelse til 
videreanvendelse. Direktivet 
standardiserer blot betingelserne for at 
stille dokumenter til rådighed med henblik 
på videreanvendelse. Samtidig bygger 
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aktindsigt, således at alle almindeligt 
tilgængelige dokumenter kan 
videreanvendes. I andre medlemsstater er 
sammenhængen mellem de to regelsæt 
mindre tydelig, og dette giver anledning til 
retlig usikkerhed.

direktivet på nationale regler om adgang til 
dokumenter. Nogle medlemsstater har 
udtrykkeligt kædet retten til 
videreanvendelse sammen med retten til 
aktindsigt, mens andre medlemsstater har 
foretaget en retlig adskillelse mellem
retten til videreanvendelse og de nationale 
bestemmelser om adgang til information 
og bestemmelser om informationsfrihed.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Medlemsstaternes bestemmelser om 
adgang til dokumenter fra den offentlige 
sektor er baseret på gennemsigtighed og 
informationsfrihed. I nogle tilfælde er 
denne ret imidlertid indskrænket, f.eks. til 
personer, som har en særlig interesse i 
disse dokumenter, eller i tilfælde af at 
dokumenterne indeholder følsomme 
oplysninger, som eksempelvis vedrører 
den nationale eller den offentlige 
sikkerhed.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) Direktiv 2003/98/EF gælder for
sådanne dokumenter, som kan kræves 
tilvejebragt i medfør af de pågældende 
offentlige organers offentlige opgaver 
som fastsat ved lov eller andre 
retsforskrifter i medlemsstaten. Disse 
offentlige opgaver burde kunne defineres 
for de respektive organer i almindelighed 
eller fra sag til sag.
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I direktiv 2003/98/EF bør der derfor 
fastlægges en tydelig pligt for 
medlemsstaterne til at give mulighed for 
videreanvendelse af alle almindeligt 
tilgængelige dokumenter. Da dette udgør 
en begrænsning af den intellektuelle 
ejendomsret, som dokumenternes 
forfattere indehaver, bør denne 
sammenhæng mellem aktindsigt og 
brugsret indsnævres til det absolut 
nødvendige for, at målene med dens 
indførelse kan nås. I den forbindelse bør 
dokumenter, som tredjemand har 
intellektuelle ejendomsrettigheder til, på 
baggrund af EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes og EU's internationale 
forpligtelser, især Bernerkonventionen til 
værn for litterære og kunstneriske værker 
("Bernerkonventionen") og aftalen om 
handelsrelaterede intellektuelle 
ejendomsrettigheder ("TRIPS-aftalen"), 
holdes uden for anvendelsesområdet for 
direktiv 2003/98/EF. Hvis tredjemand var 
den oprindelige ejer af et dokument, som 
biblioteker (herunder 
universitetsbiblioteker), museer og arkiver 
er i besiddelse af, og som stadig er 
beskyttet af intellektuel ejendomsret, bør et 
sådant dokument i forbindelse med dette 
direktiv anses som et dokument, som 
tredjemand har intellektuelle 
ejendomsrettigheder til.

(7) I direktiv 2003/98/EF bør der derfor 
reguleres, hvordan medlemsstaterne 
stiller alle tilgængelige dokumenter til 
rådighed for videreanvendelse. Derfor bør
denne sammenhæng mellem aktindsigt og 
brugsret indsnævres til det absolut 
nødvendige for, at målene med dens 
indførelse kan nås. I den forbindelse bør 
dokumenter, som tredjemand har 
intellektuelle ejendomsrettigheder til, på 
baggrund af EU-lovgivningen og
medlemsstaternes og EU's internationale 
forpligtelser, især Bernerkonventionen til 
værn for litterære og kunstneriske værker 
("Bernerkonventionen") og aftalen om 
handelsrelaterede intellektuelle 
ejendomsrettigheder ("TRIPS-aftalen"), 
holdes uden for anvendelsesområdet for 
direktiv 2003/98/EF. Hvis tredjemand var 
den oprindelige ejer af et dokument, som 
biblioteker (herunder 
universitetsbiblioteker), museer og arkiver 
er i besiddelse af, og som stadig er 
beskyttet af intellektuel ejendomsret, bør et 
sådant dokument i forbindelse med dette 
direktiv anses som et dokument, som 
tredjemand har intellektuelle 
ejendomsrettigheder til.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Eftersom videreanvendelsen af 
dokumenter, der ejes af biblioteker 
(herunder universitetsbiblioteker), museer 
og arkiver, udgør et væsentligt 
samfundsmæssigt og økonomisk 
potentiale for de kulturrelaterede og 
kreative dele af erhvervslivet, bør man 
fremme en løbende digitalisering af den 
europæiske kulturarvs goder.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Hvad angår valorisering, 
digitalisering og præsentation af 
kulturelle goder findes der talrige 
samarbejdsaftaler mellem biblioteker 
(herunder universitetsbiblioteker), 
museer, arkiver og private partnere, ifølge 
hvilke de offentlige organer har 
eksklusive adgangsrettigheder og 
kommercielle brugsrettigheder til 
samarbejdspartnerne. Praksis har vist, at 
disse offentlig-private partnerskaber kan 
give mulighed for en meningsfuld 
udnyttelse af de kulturelle goder og 
samtidig fremskynde offentlighedens 
adgang til den kulturelle arv. Direktiv 
2003/98/EF bør derfor ikke udelukke 
indgåelse af aftaler om eneret. Endvidere 
bør det stå kulturinstitutionerne frit for 
selv at opsøge de partnere, de vil 
samarbejde med, under overholdelse af 
princippet om gennemsigtighed og ikke-
forskelsbehandling.

Ændringsforslag 8
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Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Med henblik på at lette 
videreanvendelse bør offentlige 
myndigheder stille deres dokumenter til 
rådighed i maskinlæsbart format, hvis det 
er muligt og hensigtsmæssigt sammen med 
deres metadata, i et format, der sikrer 
interoperabilitet, f.eks. ved at behandle 
dem i henhold til principperne for 
kompatibilitets- og anvendelighedskrav til 
geografiske oplysninger i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/2/EF af 14. marts 2007 om 
opbygning af en infrastruktur for 
geografisk information i Det Europæiske 
Fællesskab

(11) Med henblik på at lette 
videreanvendelse bør offentlige 
myndigheder stille deres dokumenter til 
rådighed i teknologineutralt maskinlæsbart 
format, hvis det er muligt og 
hensigtsmæssigt sammen med deres 
metadata, i et format, der sikrer 
interoperabilitet, f.eks. ved at behandle 
dem i henhold til principperne for 
kompatibilitets- og anvendelighedskrav til 
geografiske oplysninger i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/2/EF af 14. marts 2007 om 
opbygning af en infrastruktur for 
geografisk information i Det Europæiske 
Fællesskab (INSPIRE).

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Et dokument anses for et dokument 
i maskinlæsbart format, hvis det er et 
digitalt dokument i et filformat, som gør 
det nemt for softwareapplikationer at 
identificere, genkende og udtrække data 
fra det. Dokumenter, der er kodet i filer, 
der på den ene eller anden måde 
begrænser en sådan behandling eller gør, 
at det er nødvendigt at anvende en bestemt 
teknologi for at kunne behandle dem, 
betragtes ikke som dokumenter i 
maskinlæsbare formater. 
Medlemsstaterne sikrer anvendelsen af 
åbne maskinlæsbare formater undtagen 
for data, hvor brugen af åbne formater af 
teknologiske eller økonomiske grunde 
ikke ville kunne retfærdiggøres. Enhver 
anvendelse af dataformater, der ikke er 
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åbne maskinlæsbare formater, bør 
begrundes, og den tekniske beskrivelse af 
det anvendte format bør gives.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Ordet "åben" betyder, at formatets 
specifikation opretholdes af en 
nonprofitorganisation; dens løbende 
udvikling sker på grundlag af en åben 
beslutningsprocedure, der er til rådighed 
for alle interesserede parter; dokumentet 
med formatets specifikation kan fås 
gratis; de intellektuelle 
ejendomsrettigheder til standarden gøres 
uigenkaldeligt tilgængelige uden royalty.

Begrundelse

Definition baseret på Kommissionens definition med henblik på den europæiske 
interoperabilitetsramme.

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Når der opkræves gebyr for 
videreanvendelse af dokumenter, skal disse 
i princippet begrænses til de marginale 
omkostninger ved reproduktion og 
formidling af dokumenterne, medmindre 
gebyrerne undtagelsesvist kan begrundes 
ud fra objektive, gennemsigtige og 
kontrollerbare kriterier. Der bør bl.a. tages 
hensyn til, at det er nødvendigt ikke at 
hindre den normale funktion af organer i 
den offentlige sektor, som dækker en 
betydelig del af driftsomkostningerne til 
udførelse af deres offentlige opgaver ved at 

(12) Når der opkræves gebyr for 
videreanvendelse af dokumenter, skal disse 
i princippet begrænses til de marginale 
omkostninger, der er forbundet med 
imødekommelsen af en anmodning om 
videreanvendelse. Der bør bl.a. tages 
hensyn til, at det er nødvendigt ikke at 
hindre den normale funktion af organer i 
den offentlige sektor, som dækker en 
betydelig del af driftsomkostningerne til 
udførelse af deres offentlige opgaver ved at 
udnytte deres intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Bevisbyrden for, at 
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udnytte deres intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Bevisbyrden for, at 
gebyrerne er omkostningsorienterede og 
ligger inden for de relevante grænser, bør 
ligge hos den offentlige myndighed, der 
opkræver gebyr for videreanvendelse af 
dokumenterne.

gebyrerne er omkostningsorienterede og 
ligger inden for de relevante grænser, bør 
altid ligge hos den offentlige myndighed, 
der opkræver gebyr for videreanvendelse af 
dokumenterne. Disse gebyrer bør 
fastlægges i henhold til objektive, 
gennemsigtige og verificerbare kriterier.

Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I forbindelse med enhver 
videreanvendelse af et dokument kan 
organer i den offentlige sektor, hvis det er 
praktisk muligt, pålægge videreanvenderen 
betingelser såsom kildeangivelse. Enhver 
licens til videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer skal altid indeholde 
så få restriktioner for videreanvendelsen 
som muligt. Åbne licenser, som er 
tilgængelige online, og som giver bredere 
videreanvendelsesrettigheder uden 
teknologiske, økonomiske eller geografiske 
begrænsninger og er baseret på åbne 
dataformater, kan også spille en vigtig 
rolle i denne henseende. Medlemsstaterne 
bør derfor tilskynde til brug af åbne 
offentlige licenser.

(13) I forbindelse med enhver 
videreanvendelse af et dokument kan 
organer i den offentlige sektor, hvis det er 
praktisk muligt, pålægge videreanvenderen 
betingelser såsom kildeangivelse. Enhver 
licens til videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer skal altid indeholde 
så få restriktioner for videreanvendelsen 
som muligt og helst begrænse dem til 
angivelse af kilde. Åbne licenser, som er 
tilgængelige online, og som giver bredere 
videreanvendelsesrettigheder uden 
teknologiske, økonomiske eller geografiske 
begrænsninger og er baseret på åbne 
dataformater, bør spille en vigtig rolle i 
denne henseende. Medlemsstaterne bør 
derfor tilskynde til brug af åbne licenser, 
som med tiden bør standardiseres i hele 
Unionen.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Den korrekte anvendelse af nogle af 
bestemmelserne i dette direktiv, som f.eks. 
klageadgang, overholdelse af 
gebyrprincipperne og rapporteringskrav, 
kræver tilsyn af de uafhængige 

(14) Den korrekte anvendelse af nogle af 
bestemmelserne i dette direktiv, som f.eks. 
klageadgang, overholdelse af 
gebyrprincipperne og rapporteringskrav, 
kræver tilsyn af de uafhængige 
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myndigheder, der er kompetente med 
hensyn til videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer. Med 
henblik på at sikre konsekvens mellem 
indsatsen på EU-niveau bør der tilskyndes 
til samordning mellem de uafhængige 
myndigheder, navnlig i form af udveksling 
af oplysninger om bedste praksis og 
politikker for videreanvendelse af data.

myndigheder, der er kompetente med 
hensyn til videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer. Det 
påhviler medlemsstaterne at overdrage 
denne opgave til en passende national 
myndighed. Med henblik på at sikre 
konsekvens mellem indsatsen på EU-
niveau bør der tilskyndes til samordning 
mellem de uafhængige myndigheder, 
navnlig i form af udveksling af oplysninger 
om bedste praksis og politikker for 
videreanvendelse af data. Ved konflikter i 
forbindelse med gennemførelsen kan de 
nationale ombudsmandssystemer eller 
Den Europæiske Ombudsmand fungere 
som kontaktpunkter.

Begrundelse

Indførelsen af en uafhængig reguleringsmyndighed står i modsætning til medlemsstaternes 
bestræbelser i retning af at reducere bureaukratiet og konsolidere budgetterne, ligesom den 
griber unødigt dybt ind i medlemsstaternes organisationsmæssige suverænitet.

Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det er nødvendigt at sikre, at 
medlemsstaterne (jf. betragtning 19) 
aflægger rapport til Kommissionen om
omfanget af videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer, 
betingelserne, hvorunder de stilles til 
rådighed, og den uafhængige myndigheds 
arbejde. Med henblik på at sikre 
konsekvens mellem indsatsen på EU-
niveau bør der tilskyndes til samordning 
mellem de uafhængige myndigheder, 
navnlig i form af udveksling af oplysninger 
om bedste praksis og politikker for 
videreanvendelse af data.

(17) Det er nødvendigt at sikre, at 
medlemsstaterne (jf. betragtning 19) 
aflægger rapport til Kommissionen om
tilgængeligheden af den offentlige sektors 
informationer til videreanvendelse, 
betingelserne, hvorunder de stilles til 
rådighed, og den uafhængige myndigheds 
arbejde. Med henblik på at sikre 
konsekvens mellem indsatsen på EU-
niveau bør der tilskyndes til samordning 
mellem de uafhængige myndigheder, 
navnlig i form af udveksling af oplysninger 
om bedste praksis og politikker for 
videreanvendelse af data.

Ændringsforslag 15
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Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Kommissionen bistår medlemsstaterne 
med at gennemføre direktivet på en 
konsekvent måde ved at yde vejledning om 
navnlig gebyrer og beregning af 
omkostninger, om anbefalede 
licensbetingelser og om formater efter 
høring af de interesserede parter.

(18) Kommissionen bistår medlemsstaterne 
med at gennemføre direktivet på en 
konsekvent måde ved at fremlægge forslag 
og fastlægge retningslinjer om navnlig 
gebyrer og beregning af omkostninger, om 
anbefalede licensbetingelser og om 
formater efter høring af de interesserede 
parter.

Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 2, litra c), affattes således:
"c) dokumenter, som er udelukket fra 
aktindsigt i henhold til medlemsstaternes 
regler herom, bl.a. af følgende grunde:
– beskyttelse af den nationale sikkerhed 
(dvs. statens sikkerhed), forsvaret eller 
den offentlige sikkerhed
– statistisk eller kommerciel fortrolighed
– beskyttelse af privatliv eller 
personoplysninger"

Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 2 – nr. 6 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "maskinlæsbar": at digitale dokumenter 
er tilstrækkeligt strukturerede til, at
softwareapplikationer kan identificere

6. "dokumenter i maskinlæsbart format": 
at et digitalt dokument er i et filformat,
der gør det nemt for softwareapplikationer 
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individuelle sætninger og deres interne 
struktur på pålidelig vis."

at identificere, genkende og udtrække 
relevante oplysninger fra dokumentet på 
en teknologisk neutral måde."

Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Stk. 1 affattes således:
Offentlige myndigheder behandler, 
anmodninger om videreanvendelse 
elektronisk. De giver såfremt det er muligt 
og hensigtsmæssigt elektronisk ansøgeren 
adgang til at anvende dokumentet, eller, 
hvis der kræves licens, udarbejder 
licenstilbuddet til ansøgeren inden for en 
rimelig frist, der svarer til fristerne for 
behandling af anmodninger om 
aktindsigt.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – nr. 2
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klageadgangen skal omfatte muligheden 
for revision udført af en uafhængig
myndighed, der er udstyret med specifikke 
lovgivningsbeføjelser vedrørende 
videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer, og hvis beslutninger er 
bindende for den pågældende offentlige 
myndighed.

Klageadgangen skal omfatte en henvisning 
til muligheden for revision udført af en 
myndighed i medlemsstaterne.

Begrundelse

Indførelsen af en uafhængig reguleringsmyndighed står i modsætning til medlemsstaternes 
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bestræbelser i retning af at afvikle bureaukratiet og konsolidere budgetterne, ligesom den 
griber unødigt dybt ind i medlemsstaternes organisationsmæssige suverænitet.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 - nr. 2 (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 4 – nyt stykke

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivet er fuldt ud i overensstemmelse 
med gældende databeskyttelseslovgivning. 
Hvis offentlige data stilles til rådighed for 
videreanvendelse bør det fastlægges, 
under hvilke betingelser og under hvilke 
specifikke databeskyttelsesgarantier 
videreanvendelse kan tillades i givet fald 
med en licens. Denne vurdering skal 
sikre, at der er et tilstrækkeligt 
retsgrundlag for overførsel og 
videreanvendelse af data i henhold til 
national lovgivning, at genbrug kun er 
tilgængelig for et kompatibelt formål, og 
at ansøgerne og de efterfølgende brugere 
er forpligtet til at overholde alle andre 
bestemmelser i gældende 
databeskyttelseslovgivning. 
Kommissionen overvåger nøje, hvorvidt 
gennemførelsen af dette direktiv medfører 
en overtrædelse af EU's 
databeskyttelseslovgivning.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – nr. 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 5 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I stk. 1 ændres "i elektronisk form" til 
"i et maskinlæsbart format og sammen 
med deres metadata".

1. Stk. 1 affattes således:
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"1. Offentlige myndigheder stiller deres 
dokumenter til rådighed i de foreliggende 
formater eller sprogversioner og, såfremt 
det er muligt og hensigtsmæssigt, i et 
teknologineutralt maskinlæsbart format 
og sammen med deres metadata. Dette 
indebærer ikke, at offentlige myndigheder 
er forpligtet til at fremstille nye 
dokumenter, digitalisere eller tilpasse 
dokumenter eller gøre dem 
teknologineutralt maskinlæsbare for at 
efterkomme anmodningen, eller til at 
stille uddrag af dokumenter til rådighed, 
hvis det medfører et uforholdsmæssigt 
stort arbejde, der ikke kan klares som en 
simpel ekspeditionssag."

Ændringsforslag 22
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – nr. 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der opkræves gebyr for 
videreanvendelse af dokumenter, skal det 
samlede beløb, som de offentlige 
myndigheder opkræver, begrænses til de 
marginale omkostninger ved reproduktion 
og formidling af dokumenterne.

1. Når der opkræves gebyr for 
videreanvendelse af dokumenter, skal det 
samlede beløb, som de offentlige 
myndigheder opkræver, begrænses til de 
marginale omkostninger ved reproduktion, 
tilrådighedsstillelse og formidling af 
dokumenterne.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på:
2. Undtagelsesvis kan det tillades organer i 
den offentlige sektor, som dækker en 
betydelig del af driftsomkostningerne til 
udførelse af deres offentlige opgaver ved at 
udnytte deres intellektuelle 
ejendomsrettigheder, at opkræve et gebyr 
for videreanvendelse af dokumenter, der 
overstiger de marginale omkostninger, hvis 
det sker i henhold til objektive, 
gennemsigtige og kontrollerbare kriterier 
og er i offentlighedens interesse, og 
forudsat at de er godkendt af den 
uafhængige myndighed, der er omhandlet 

a) særlige tilfælde, hvis det kræves, at
organer i den offentlige sektor skaber 
indtægter til at dække en betydelig del af 
driftsomkostningerne til udførelse af deres 
offentlige opgaver, og hvor det tillades, at
de opkræver et gebyr for videreanvendelse 
af dokumenter, der overstiger de marginale 
omkostninger
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i artikel 4, stk. 4, jf. dog stk. 3 og 4 i denne 
artikel.
‘3. (herunder universitetsbiblioteker), 
museer og arkiver opkræve gebyrer, der 
overstiger de marginale omkostninger for 
videreanvendelse af dokumenter, der er i 
deres besiddelse."

b) biblioteker (herunder 
universitetsbiblioteker), museer og arkiver.

3. Såfremt der opkræves gebyrer i 
henhold til stk. 2 og 3 fastsættes de i 
henhold til objektive, gennemsigtige og 
verificerbare kriterier. Den samlede 
indtægt fra udlevering og tilladelse til 
videreanvendelse af dokumenter må ikke 
overstige omkostningerne ved indsamling, 
produktion, reproduktion, udbredelse og i 
givet fald anonymisering af persondata 
samt en rimelig forrentning af 
investeringerne. Den må heller ikke i givet 
fald overstige anonymisering af 
persondata eller investeringer med 
henblik på at stille data til rådighed for 
elektronisk videreanvendelse. Gebyrer, 
der opkræves i henhold til stk. 1 og stk. 2, 
bør være omkostningsbaserede inden for 
den relevante regnskabsperiode og 
beregnet i overensstemmelse med de 
regnskabsprincipper, der gælder for de 
pågældende offentlige organer. 
4. Gebyrer, der opkræves i henhold til stk. 
3, er genstand for en revision af den 
uafhængige myndighed, der er omtalt i 
artikel 4, stk. 4, jf. dog stk. 2 og 3 i denne 
artikel."

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. I artikel 7 (Gennemsigtighed) indsættes 
"ud over de marginale omkostninger 

7. I artikel 7 (Gennemsigtighed) affattes 
tredje punktum således:
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eller" efter "beregningen af gebyrer".

"Det pågældende offentlige organ skal 
også angive, hvilke faktorer der vil blive 
lagt til grund for beregningen af gebyrer i 
henhold til artikel 6."

Ændringsforslag 24
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8 – nr. 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Organer i den offentlige sektor kan tillade 
videreanvendelse uden betingelser eller 
kan stille betingelser såsom kildeangivelse, 
eventuelt i form af en licens. Disse 
betingelser må ikke begrænse 
mulighederne for videreanvendelse unødigt 
og må ikke benyttes til at begrænse 
konkurrencen."

"Organer i den offentlige sektor kan tillade 
videreanvendelse af dokumenter uden 
betingelser eller kan stille betingelser 
såsom kildeangivelse, eventuelt i form af 
en licens, der omfatter væsentlige 
spørgsmål.. Disse betingelser skal være 
tilgængelige i elektronisk form og må ikke 
begrænse mulighederne for 
videreanvendelse unødigt og må ikke 
benyttes til at begrænse konkurrencen."

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med henblik på en konsekvent 
gennemførelse af denne artikel vedtager 
Kommissionen retningslinjer for 
anbefalet standard og åbne licenser til 
videreanvendelse af oplysninger fra den 
offentlige sektor. Disse retningslinjer vil 
omfatte en specifik 
databeskyttelsesklausul.

Ændringsforslag 26
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne påser, at der findes
praktiske ordninger, som gør det lettere at 
søge på tværs af sprogudgaver efter 
dokumenter, for hvilke der er givet adgang 
til videreanvendelse, f.eks. lister over de 
vigtigste dokumenter med relevante 
metadata, der så vidt muligt er tilgængelige
online og i et maskinlæsbart format, og 
webportaler, hvorfra der er adgang til
decentraliserede lister over dokumenter."

Medlemsstaterne sørger for praktiske 
ordninger, som gør det lettere at søge i hele 
EU efter dokumenter, for hvilke der er 
givet adgang til videreanvendelse, f.eks. 
lister over de vigtigste dokumenter med 
relevante metadata, der så vidt muligt er 
tilgængelige i et teknologineutralt
maskinlæsbart format, og webportaler, 
hvorfra der er adgang til listerne over 
dokumenter."

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at indføre søgemuligheder på tværs af sprogene. Dette tilbydes 
allerede i dag på frivillig basis. Men af hensyn til den offentlige sektors økonomiske situation 
ville en indførelse af en generel pligt til altid også at gøre en sådan søgning mulig på andre 
europæiske sprog være forbundet med uforholdsmæssigt høje omkostninger.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 11 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Artikel 11, stk. 2, affattes således:
"2. Som en undtagelse fra stk. 1 skal der i 
tilfælde af, at en eneret er nødvendig for 
leveringen af en tjenesteydelse i 
offentlighedens interesse, skal 
gyldigheden af denne aftale om eneret 
revurderes med jævne mellemrum, dog 
mindst hvert fjerde år. De aftaler om 
eneret, der indgås efter dette direktivs 
ikrafttræden, er omfattet af princippet om 
gennemsigtighed og offentliggøres af de 
pågældende offentlige organer."
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Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b. I artikel 11 indsættes følgende stk.:
"2a. Som en undtagelse fra stk. 1 gælder 
det, at hvis der tildeles en eneret i 
forbindelse med den af hensyn til 
digitaliseringen af kulturelle goder 
nødvendige kommercielle udnyttelse, må 
varigheden af den kommercielle 
udnyttelse ikke være på mere end syv år. I 
dette tidsrum behøver eneretten ikke gøres 
til genstand for revision. De aftaler om 
eneret, der indgås efter dette direktivs 
ikrafttræden, skal være gennemskuelige 
og offentligt tilgængelige."

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – indledning
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I artikel 11 (Forbud mod aftaler om 
eneret) indsættes følgende punktum i 
slutningen af stk. 3:

10. I artikel 11 (Forbud mod aftaler om 
eneret) affattes stk. 3 som følger:

"3. Eksisterende aftaler om eneret, der ikke 
opfylder betingelserne for en undtagelse i 
henhold til stk. 2, skal ophøre ved 
kontraktens udløb eller under alle 
omstændigheder senest den 31. december 
2008. Sådanne aftaler, som vedrører 
biblioteker (herunder 
universitetsbiblioteker), museer og arkiver, 
som ikke opfylder betingelserne for en 
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undtagelse, jf. stk. 2 eller stk. 2a, skal 
ophøre ved kontraktens udløb eller under 
alle omstændigheder senest den 31. 
december 20XX [6 år efter direktivets 
ikrafttrædelsesdato]."

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – indledning
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. I artikel 13 (Revision) erstattes datoen 
1. juli 2008 med [3 år efter 
gennemførelsesdatoen] og følgende stykke 
indsættes:

12. I artikel 13 (Revision) erstattes datoen 
1. juli 2008 med [5 år efter 
ikrafttrædelsesdatoen] og følgende stykke 
indsættes:

Ændringsforslag 31
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 13 – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Medlemsstaterne fremlægger en årlig
rapport for Kommissionen om omfanget af 
videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer, betingelserne, hvorunder de 
stilles til rådighed, og den i artikel 4, stk. 4, 
omtalte uafhængige myndigheds arbejde."

"Medlemsstaterne fremlægger hvert tredje 
år en rapport for Kommissionen om 
tilgængeligheden af den offentlige sektors 
informationer til videreanvendelse, 
betingelserne, hvorunder de stilles til 
rådighed, og den i artikel 4, stk. 4, omtalte 
uafhængige myndigheds arbejde."
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