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TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Asiakirjaa on pidettävä 
koneellisesti luettavassa muodossa 
olevana asiakirjana, jos se on sellaisessa 
tiedostomuodossa oleva digitaalinen 
asiakirja, jonka ohjelmistosovellukset 
helposti tunnistavat ja josta ne pystyvät 
poimimaan tietoja. Asiakirjoja, jotka on 
koodattu tiedostoihin, jotka millään 
tavalla rajoittavat tällaista käsittelyä tai 
joiden käsittely edellyttää tiettyä 
teknologiaa, ei pidetä koneellisesti 
luettavassa muodossa olevina 
asiakirjoina. Jäsenvaltiot varmistavat 
avointen koneellisesti luettavien muotojen 
käytön, lukuun ottamatta tietoja, joiden 
osalta muunlaiset muodot ovat 
sopivampia ja perusteltuja.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jos asiakirjojen uudelleenkäytöstä 
peritään maksuja, niiden ei periaatteessa 
pitäisi olla asiakirjojen kopioinnista ja 
jakelusta aiheutuvia
marginaalikustannuksia korkeampia paitsi, 
jos korkeammat maksut voidaan 
poikkeuksellisesti perustella 

(12) Jos asiakirjojen uudelleenkäytöstä 
peritään maksuja, niiden ei periaatteessa 
pitäisi olla tietyn uudelleenkäyttöä 
koskevan pyynnön toteuttamisprosessista 
aiheutuvia marginaalikustannuksia 
korkeampia. Erityisesti olisi otettava 
huomioon tarve olla estämättä sellaisten 
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objektiivisilla, avoimilla ja 
varmistettavissa olevilla kriteereillä. 
Erityisesti olisi otettava huomioon tarve 
olla estämättä sellaisten julkisten sektorin 
elinten tavanomaista toimintaa, jotka 
kattavat huomattavan osan julkisen 
tehtävänsä suorittamiseen liittyvistä 
kustannuksista immateriaalioikeuksiaan 
käyttämällä. Todistustaakka sen osalta, että 
maksut ovat kustannuslähtöisiä ja 
noudattavat niitä koskevia rajoituksia, 
pitäisi olla julkisen sektorin elimellä, joka 
perii maksuja asiakirjojen 
uudelleenkäytöstä.

julkisten sektorin elinten tavanomaista 
toimintaa, jotka kattavat huomattavan osan 
julkisen tehtävänsä suorittamiseen 
liittyvistä kustannuksista 
immateriaalioikeuksiaan käyttämällä. 
Todistustaakka sen osalta, että maksut ovat 
kustannuslähtöisiä ja noudattavat niitä 
koskevia rajoituksia, pitäisi aina olla 
julkisen sektorin elimellä, joka perii 
maksuja asiakirjojen uudelleenkäytöstä.
Nämä maksut on määritettävä 
objektiivisten, avointen ja varmistettavissa 
olevien kriteerien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Julkisen sektorin elimet voivat, silloin 
kun se on käytännössä mahdollista, asettaa 
asiakirjan uudelleenkäytölle ehtoja, 
esimerkiksi edellyttää lähteen 
ilmoittamista. Julkisen sektorin tiedon 
uudelleenkäyttöön vaadittavilla luvilla saisi 
joka tapauksessa rajoittaa uudelleenkäyttöä 
mahdollisimman vähän. Verkossa 
saatavilla olevat avoimet luvat, joihin 
sisältyy laajemmat 
uudelleenkäyttöoikeudet ilman teknisiä, 
taloudellisia tai maantieteellisiä rajoitteita, 
ja tiedon tarjoaminen avoimessa muodossa 
voivat tässä suhteessa olla keskeisessä 
asemassa. Siksi jäsenvaltioiden olisi 
edistettävä avoimien hallinnon 
myöntämien lupien käyttöä.

(13) Julkisen sektorin elimet voivat, silloin 
kun se on käytännössä mahdollista, asettaa 
asiakirjan uudelleenkäytölle ehtoja, 
esimerkiksi edellyttää lähteen 
ilmoittamista. Julkisen sektorin tiedon 
uudelleenkäyttöön vaadittavilla luvilla saisi 
joka tapauksessa rajoittaa uudelleenkäyttöä 
mahdollisimman vähän. Verkossa 
saatavilla olevien avointen lupien, joihin 
sisältyy laajemmat 
uudelleenkäyttöoikeudet ilman teknisiä, 
taloudellisia tai maantieteellisiä rajoitteita, 
ja tiedon tarjoamisen avoimessa muodossa 
tulisi tässä suhteessa olla keskeisessä 
asemassa. Siksi jäsenvaltioiden olisi 
edistettävä avoimien lupien käyttöä, ja 
niistä tulisi ajan myötä tulla unionin 
laajuinen standardi.

Or. en
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Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Joidenkin tämän direktiivin piirteiden, 
kuten oikeussuojakeinojen, 
maksuperiaatteiden noudattamisen ja 
raportointivelvollisuuksien, moitteeton 
täytäntöönpano edellyttää sellaisten 
riippumattomien viranomaisten valvontaa, 
jotka ovat toimivaltaisia julkisen sektorin 
tiedon uudelleenkäyttöä koskevissa 
asioissa. Sen varmistamiseksi, että 
toimintatavat ovat johdonmukaisia unionin 
tasolla, olisi riippumattomien 
viranomaisten välistä koordinointia 
edistettävä erityisesti vaihtamalla tietoa 
parhaista käytännöistä ja tiedon 
uudelleenkäyttöä koskevista politiikoista.

(14) Joidenkin tämän direktiivin piirteiden, 
kuten oikeussuojakeinojen, 
maksuperiaatteiden noudattamisen ja 
raportointivelvollisuuksien, moitteeton 
täytäntöönpano edellyttää sellaisten 
riippumattomien viranomaisten valvontaa, 
jotka ovat toimivaltaisia julkisen sektorin 
tiedon uudelleenkäyttöä koskevissa 
asioissa. Jäsenvaltiot voisivat myöntää 
jollekin olemassa olevalle elimelle 
tarvittavat valtuudet tarkastella uudelleen 
julkisen sektorin elinten uudelleenkäyttöä 
koskevia päätöksiä. Sen varmistamiseksi, 
että toimintatavat ovat johdonmukaisia 
unionin tasolla, olisi riippumattomien 
viranomaisten välistä koordinointia 
edistettävä erityisesti vaihtamalla tietoa 
parhaista käytännöistä ja tiedon 
uudelleenkäyttöä koskevista politiikoista.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) On tarpeen varmistaa, että jäsenvaltiot 
(katso johdanto-osan 19 kappale) 
raportoivat komissiolle julkisen sektorin 
tiedon uudelleenkäytön laajuudesta, 
tiedon saatavuutta koskevista ehdoista ja 
riippumattoman viranomaisen 
työskentelystä. Sen varmistamiseksi, että 
toimintatavat ovat johdonmukaisia unionin 
tasolla, olisi riippumattomien 
viranomaisten välistä koordinointia 
edistettävä erityisesti vaihtamalla tietoa 
parhaista käytännöistä ja tiedon 

(17) On tarpeen varmistaa, että jäsenvaltiot 
(katso johdanto-osan 19 kappale) 
raportoivat komissiolle julkisen sektorin 
tiedon saatavuudesta uudelleenkäyttöä 
varten, tiedon saatavuutta koskevista 
ehdoista ja riippumattoman viranomaisen 
työskentelystä. Sen varmistamiseksi, että 
toimintatavat ovat johdonmukaisia unionin 
tasolla, olisi riippumattomien 
viranomaisten välistä koordinointia 
edistettävä erityisesti vaihtamalla tietoa 
parhaista käytännöistä ja tiedon 
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uudelleenkäyttöä koskevista politiikoista. uudelleenkäyttöä koskevista politiikoista.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/98/EY
1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 2 kohdan c alakohta 
seuraavasti:
’c) asiakirjoihin, jotka eivät asiakirjojen 
saatavuutta koskevien jäsenvaltioiden 
järjestelmien perusteella ole saatavilla 
muun muassa seuraavista syistä:
- kansallisen turvallisuuden (eli valtion 
turvallisuuden) suojaaminen, puolustus 
tai yleinen turvallisuus,
- tilastollinen tai kaupallinen 
luottamuksellisuus;
- yksityisyydensuoja ja henkilötiedot;’

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
2 artikla – 6 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6. ”koneellisesti luettavalla” sitä, että 
digitaalinen asiakirja on riittävän 
rakenteinen, jotta ohjelmistosovellukset 
pystyvät luotettavasti tunnistamaan 
yksittäiset tietoalkiot ja asiakirjan sisäisen 
rakenteen.”.

6. ”koneellisesti luettavalla asiakirjalla” 
tarkoitetaan digitaalista asiakirjaa, joka 
on sellaisessa tiedostomuodossa, että 
ohjelmistosovellukset pystyvät helposti 
yksilöimään ja tunnistamaan 
merkityksellisiä tietoja ja poimimaan ne 
kyseisestä asiakirjasta teknologisesti 
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neutraalilla tavalla.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/98/EY
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(- 1) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
Julkisen sektorin elimet käsittelevät 
uudelleenkäyttöä koskevat pyynnöt 
elektronisesti. Ne saattavat asiakirjan 
uudelleenkäyttöä varten hakijan saataville 
(elektronisesti, jos se on mahdollista ja 
asianmukaista), tai jos tarvitaan lupa, 
laativat hakijalle kohtuullisessa ajassa 
lupatarjouksen, joka on asiakirjojen 
saatavuutta koskevien pyyntöjen 
käsittelylle asetettujen määräaikojen 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/98/EY
6 artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Jos asiakirjojen uudelleenkäytöstä
peritään maksuja, julkisen sektorin elinten 
perimä kokonaissumma ei saa ylittää 
asiakirjojen jäljentämisestä ja jakelusta
aiheutuvia marginaalikustannuksia.

1. Jos asiakirjojen uudelleenkäytöstä 
peritään maksuja, julkisen sektorin elinten 
perimä kokonaissumma ei saa ylittää 
uudelleenkäyttöä koskevan pyynnön 
toteuttamisesta aiheutuvia 
marginaalikustannuksia, jos siitä aiheutuu 
lisäkustannuksia.
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Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2003/98/EY
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

(2) Nykyisestä 6 artiklan tekstistä tulee 4 
kohta.

(2) Nykyisestä 6 artiklan tekstistä tulee 
4 kohta ja lisätään seuraava teksti: ”Jos 2 
ja 3 kohdassa tarkoitettuja maksuja 
peritään, ne olisi määritettävä 
puolueettomien, avointen ja 
tarkistettavissa olevien perusteiden 
mukaisesti, eivätkä asiakirjojen 
toimittamisesta ja 
uudelleenkäyttöoikeuksien 
luovuttamisesta saatavat kokonaistulot
saisi ylittää niiden keräämisestä, 
tuottamisesta, jäljentämisestä ja jakelusta 
sekä tarvittaessa henkilötietojen 
anonymisoinnista aiheutuvia 
kustannuksia ja investoinneille saatavaa 
kohtuullista tuottoa. Maksujen olisi oltava 
kustannuslähtöiset asianmukaisena 
tilikautena laskettuina ja kyseisiin 
julkisen sektorin elimiin sovellettavien 
kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti 
lasketut.”

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7. Lisätään 7 artiklaan (Avoimuus) 
sanojen ”määritettäessä maksuja” jälkeen 

7. Poistetaan 7 artiklasta (Avoimuus) 
sanat ”jos se on mahdollista ja 
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sanat ”niiden ylittäessä 
marginaalikustannukset tai”.

asianmukaista” ja lisätään sanojen 
”määritettäessä maksuja” jälkeen sanat 
”niiden ylittäessä marginaalikustannukset 
tai”.

Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/98/EY
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Julkisen sektorin elimet voivat sallia 
uudelleenkäytön ehdoitta, tai ne voivat 
asettaa ehtoja, kuten edellyttää lähteen 
mainitsemista, tarvittaessa luvan avulla. 
Näillä ehdoilla ei saa turhaan rajoittaa 
asiakirjojen uudelleenkäytön 
mahdollisuuksia, eikä niitä saa käyttää 
kilpailun rajoittamiseen.

Julkisen sektorin elimet voivat sallia 
uudelleenkäytön ehdoitta, tai ne voivat 
asettaa ehtoja, kuten edellyttää lähteen 
mainitsemista, tarvittaessa luvan avulla. 
Nämä ehdot on toimitettava elektronisesti 
saataville, eikä niillä saa turhaan rajoittaa 
asiakirjojen uudelleenkäytön 
mahdollisuuksia, eikä niitä saa käyttää 
kilpailun rajoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/98/EY
8 artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1a) Lisätään kohta seuraavasti:
"3. Tämän artiklan yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa varten komissio 
vahvistaa suuntaviivoja julkisen sektorin 
tietojen uudelleenkäyttöä koskevasta 
suositeltavasta standardista ja 
mahdollisuuksien mukaan avoimista 
luvista. Näihin suuntaviivoihin sisältyy 
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erityinen tietosuojalauseke.”

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
13 artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
vuosittain kertomus julkisen sektorin 
tiedon uudelleenkäytön laajuudesta, 
tiedon saatavuutta koskevista ehdoista ja 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
riippumattoman viranomaisen 
työskentelystä.

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
kolmen vuoden välein kertomus julkisen 
sektorin tiedon saatavuudesta 
uudelleenkäyttöä varten, tiedon 
saatavuutta koskevista ehdoista ja 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
riippumattoman viranomaisen 
työskentelystä.

Or. en


