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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 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 andre formater er mere 
relevante og kan begrundes.

Or. en

Ændringsforslag 2
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 

(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 



PE489.694v01-00 4/10 PA\903358DA.doc

DA

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 
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.

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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 3
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. Åbne licenser, som er 
tilgængelige online, og som giver bredere 
videreanvendelsesrettigheder uden 
teknologiske, økonomiske eller geografiske 
begrænsninger og er baseret på åbne 
dataformater, bør også spille en vigtig rolle 
i denne henseende. Medlemsstaterne bør 
derfor tilskynde til brug af åbne licenser, 
som med tiden bør standardiseres over 
hele Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 4
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 
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.

(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 
myndigheder, der er kompetente med 
hensyn til videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer. 
Medlemsstater kan give et eksisterende 
organ beføjelser til at revidere enhver 
beslutning om videreanvendelse, truffet af 
en offentlig 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.

Or. en

Ændringsforslag 5
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 

(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 
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videreanvendelse af data. videreanvendelse af data.

Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a) 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"

Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 2 – stk. 6 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "maskinlæsbar": at digitale dokumenter
er tilstrækkeligt strukturerede til, at
softwareapplikationer kan identificere 
individuelle sætninger og deres interne 
struktur på pålidelig vis.

6. "dokumenter i maskinlæsbart format": 
at et digitalt dokument er i et filformat, 
der gør det nemt for softwareapplikationer 
at identificere, genkende og udtrække 
relevante oplysninger fra dokumentet på 
en teknologisk neutral måde.

Or. en
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Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – stk. -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.

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – stk. 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, der er forbundet 
med imødekommelsen af en anmodning 
om videreanvendelse, hvis dette medfører 
yderligere omkostninger.

Or. en
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Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – stk. 2
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Den eksisterende tekst i artikel 6 bliver 
til stk. 4.

2) Den eksisterende tekst i artikel 6 bliver 
til stk. 4 og følgende tekst tilføjes: 
"Såfremt der opkræves gebyrer i henhold 
til stk. 2 og 3 fastsættes de i henhold til 
objektive, gennemsigtige og verificerbare 
kriterier, og 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. Gebyrer bør være 
omkostningsbaserede inden for den 
pågældende regnskabsperiode og beregnet 
i overensstemmelse med de 
regnskabsprincipper, der gælder for de 
involverede offentlige myndigheder."

Or. en

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. I artikel 7 (Gennemsigtighed) indsættes 
"ud over de marginale omkostninger eller" 
efter "beregningen af gebyrer".

7. I artikel 7 (Gennemsigtighed) slettes 
"såfremt det er muligt og 
hensigtsmæssigt" og der indsættes "ud 
over de marginale omkostninger eller" 
efter "beregningen af gebyrer".

Or. en
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Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8 – stk. 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 uden betingelser eller 
kan stille betingelser såsom kildeangivelse, 
eventuelt i form af en licens. Disse 
betingelser skal være tilgængelige i 
elektronisk form og må ikke begrænse 
mulighederne for videreanvendelse unødigt 
og må ikke benyttes til at begrænse 
konkurrencen

Or. en

Ændringsforslag 13
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 8 – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Som stk.3 indsættes:
"3. Med henblik på en konsekvent 
gennemførelse af denne artikel vedtager 
Kommissionen retningslinjer for 
anbefalet standard og helst åbne licenser 
til videreanvendelse af oplysninger fra 
den offentlige sektor". Disse 
retningslinjer vil omfatter en specifik
databeskyttelsesklausul."

Or. en

Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/98/EF
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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.

(3) 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.

Or. en


