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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Ett dokument bör anses som ett 
dokument i ett maskinläsbart format om 
det är fråga om ett digitalt dokument i ett 
filformat som tillåter datorprogram att 
enkelt identifiera, känna igen och 
extrahera uppgifter i det. Dokument i 
filformat som på något sätt begränsar 
sådan behandling eller som fordrar 
särskild teknik för att behandlas bör inte 
anses som dokument i maskinläsbart 
format. Medlemsstaterna bör se till att 
använda öppna maskinläsbara format 
med undantag av uppgifter där det är mer 
lämpligt och motiverat att använda andra 
format.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Om vidareutnyttjandet av handlingar 
är avgiftsbelagt, ska avgiften i princip 
begränsas till marginalkostnaderna för
kopiering och spridning, såvida avgiften 
inte undantagsvis är berättigad med stöd 
av objektiva, öppet redovisade och 
kontrollerbara kriterier. Hänsyn bör tas 
till att det är nödvändigt att se till att 
offentliga myndigheter inte hindras från att 

(12) Om vidareutnyttjandet av handlingar 
är avgiftsbelagt, ska avgiften i princip 
begränsas till marginalkostnaderna för 
processen att tillmötesgå en begäran om 
vidareutnyttjande. Hänsyn bör tas till att 
det är nödvändigt att se till att offentliga 
myndigheter inte hindras från att fungera 
normalt, då driftkostnaderna för deras 
uppdrag som offentlig myndighet till en 
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fungera normalt, då driftkostnaderna för 
deras uppdrag som offentlig myndighet till 
en väsentlig del täcks av deras inkomster 
från utnyttjandet av sina immateriella 
rättigheter. Ansvar för att bevisa att 
avgifterna beror på kostnader, och 
överensstämmer med relevanta 
kostnadsgränser, ska ligga hos den 
offentliga myndighet som har avgiftsbelagt 
vidareutnyttjandet av handlingarna.

väsentlig del täcks av deras inkomster från 
utnyttjandet av sina immateriella 
rättigheter. Ansvar för att bevisa att 
avgifterna beror på kostnader, och 
överensstämmer med relevanta 
kostnadsgränser, ska alltid ligga hos den 
offentliga myndighet som har avgiftsbelagt 
vidareutnyttjandet av handlingarna. Dessa 
avgifter bör fastställas enligt objektiva, 
öppet redovisade och kontrollerbara 
kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Oavsett vilken typ av 
vidareutnyttjande som handlingen omfattas 
av bör den offentliga myndigheten när så är 
praktiskt möjligt kunna ställa villkor för 
vidareutnyttjaren, till exempel att ange 
källan. Eventuella licenser för 
vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn bör innefatta så få 
restriktioner för vidareutnyttjande som 
möjligt. Öppna licenser som finns 
tillgängliga online och ger mer omfattande 
rättigheter till vidareutnyttjande utan 
tekniska, ekonomiska eller geografiska 
begränsningar, och är beroende av öppna 
dataformat, kan också spela en viktig roll i 
detta avseende. Därför bör 
medlemsstaterna uppmuntra användandet 
av öppna offentliga licenser.

(13) Oavsett vilken typ av 
vidareutnyttjande som handlingen omfattas 
av bör den offentliga myndigheten när så är 
praktiskt möjligt kunna ställa villkor för 
vidareutnyttjaren, till exempel att ange 
källan. Eventuella licenser för 
vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn bör innefatta så få 
restriktioner för vidareutnyttjande som 
möjligt. Öppna licenser som finns 
tillgängliga online och ger mer omfattande 
rättigheter till vidareutnyttjande utan 
tekniska, ekonomiska eller geografiska 
begränsningar, och är beroende av öppna 
dataformat, bör spela en viktig roll i detta 
avseende. Därför bör medlemsstaterna 
uppmuntra användandet av öppna licenser 
som så småningom bör bli standard i hela 
EU.

Or. en
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Ändringsförslag 4
Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För ett korrekt genomförande av vissa 
av inslagen i detta direktiv, såsom 
möjlighet till överprövning, iakttagande av 
avgiftsprinciper och 
rapporteringsskyldigheter, bör övervakning 
utföras av oberoende myndigheter som är 
behöriga på området vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn. 
För att garantera förenlighet mellan olika 
strategier på unionsnivå, bör samordning 
mellan de oberoende myndigheterna 
uppmuntras, särskilt genom utbyte av 
information om bästa rutiner och riktlinjer 
för vidareutnyttjande av data.

(14) För ett korrekt genomförande av vissa 
av inslagen i detta direktiv, såsom 
möjlighet till överprövning, iakttagande av 
avgiftsprinciper och 
rapporteringsskyldigheter, bör övervakning 
utföras av oberoende myndigheter som är 
behöriga på området vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn. 
Medlemsstaterna kan tilldela en befintlig 
myndighet lämpliga befogenheter för att 
granska alla beslut som fattats av en 
offentlig myndighet om vidareutnyttjande.
För att garantera förenlighet mellan olika 
strategier på unionsnivå, bör samordning 
mellan de oberoende myndigheterna 
uppmuntras, särskilt genom utbyte av 
information om bästa rutiner och riktlinjer 
för vidareutnyttjande av data.

Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det är nödvändigt att säkerställa att 
medlemsstaterna (se skäl 19) rapporterar 
till kommissionen om omfattningen av 
vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn, villkoren för 
vidareutnyttjandet och den oberoende 
tillsynsmyndighetens arbete. För att 
garantera överensstämmelse mellan 
strategier på unionsnivå bör samordning 
mellan oberoende myndigheter 
uppmuntras, särskilt genom utbyte av 
information om bästa rutiner och riktlinjer 
för vidareutnyttjande av data.

(17) Det är nödvändigt att säkerställa att 
medlemsstaterna (se skäl 19) rapporterar 
till kommissionen om tillgången till 
information från den offentliga sektorn för 
vidareutnyttjande, villkoren för 
vidareutnyttjandet och den oberoende 
tillsynsmyndighetens arbete. För att 
garantera överensstämmelse mellan 
strategier på unionsnivå bör samordning 
mellan oberoende myndigheter 
uppmuntras, särskilt genom utbyte av 
information om bästa rutiner och riktlinjer 
för vidareutnyttjande av data.
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Or. en

Ändringsförslag 6
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I punkt 2 ska led c ersättas med 
följande:
c) handlingar som undantas från tillgång 
enligt medlemsstaternas bestämmelser 
om tillgång, bland annat med hänsyn till
– skyddet av den inre säkerheten (dvs. 
statens säkerhet), försvaret eller den 
allmänna säkerheten,
– insynsskydd för statistiska uppgifter 
eller skyddet av affärshemligheter,
– skydd för integritet och personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 2 – led 6 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. maskinläsbart format: att digitala
dokument är tillräckligt strukturerade för
att datorprogram på ett tillförlitligt sätt ska 
kunna identifiera enskilda faktauppgifter 
och dessas interna struktur.

6. dokument i ett maskinläsbart format: ett
digitalt dokument i ett filformat som 
tillåter att datorprogram på ett enkelt sätt 
kan identifiera, känna igen och extrahera 
uppgifter av intresse i det på ett 
teknikneutralt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 8
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led -1 (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Punkt 1 ska ersättas med följande:
Offentliga myndigheter ska behandla en 
begäran om vidareutnyttjande på 
elektronisk väg. De ska, på elektronisk 
väg om detta är möjligt och lämpligt, ge 
sökanden tillgång till handlingen för 
vidareutnyttjande eller, om det krävs en 
licens, färdigställa licenserbjudandet till 
sökanden inom en rimlig tid som 
överensstämmer med den tidsfrist som 
gäller för behandling av en begäran om 
tillgång till handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 1
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om avgifter tas ut för vidareutnyttjande 
av handlingar ska det totala belopp som tas 
ut av de offentliga myndigheterna 
begränsas till marginalkostnaderna för 
reproduktion och spridning.

1. Om avgifter tas ut för vidareutnyttjande 
av handlingar ska det totala belopp som tas 
ut av de offentliga myndigheterna 
begränsas till marginalkostnaderna för 
tillmötesgåendet av en begäran för 
vidareutnyttjande om detta ger upphov till 
ytterligare kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 2
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Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den nuvarande texten i artikel 6 ska bli 
punkt 4.

(2) Den nuvarande texten i artikel 6 ska bli 
punkt 4 och följande text ska läggas till: 
”Om avgifter tas ut i enlighet med 
punkterna 2 och 3 ska de fastställas i 
enlighet med objektiva, öppet redovisade 
och kontrollerbara kriterier och de 
samlade inkomsterna från leverans och 
tillåtelse till vidareutnyttjande av sådana 
handlingar får inte överstiga kostnaden 
för insamling, framställning, 
reproduktion, spridning och om 
tillämpligt anonymisering av 
personuppgifter i dem, inklusive en rimlig 
avkastning på investeringar. Avgifterna 
ska vara kostnadsorienterade över en 
lämplig redovisningsperiod och beräknas 
i enlighet med de redovisningsprinciper 
som gäller för de berörda offentliga 
myndigheterna.”

Or. en

Ändringsförslag 11
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. I artikel 7 (Öppenhet) ska frasen ”som 
överstiger handlingarnas 
marginalkostnader eller” läggas till efter 
”beräkningen av avgifter”.

7. I artikel 7 (Öppenhet) ska frasen; ”om 
det är möjligt och lämpligt, skall detta 
ske” utgå och frasen ”som överstiger 
handlingarnas marginalkostnader eller” 
läggas till efter ”beräkningen av avgifter”.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8 – led 1
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offentliga myndigheter får tillåta 
vidarutnyttjande av handlingar utan att 
ställa villkor eller får ställa villkor, till 
exempel att uppgift om källan ska anges, 
och när så är lämpligt genom licens. 
Sådana villkor ska inte i onödan begränsa 
möjligheterna till vidareutnyttjande och får 
inte användas för att begränsa 
konkurrensen.

1. Offentliga myndigheter får tillåta 
vidarutnyttjande av handlingar utan att 
ställa villkor eller får ställa villkor, till 
exempel att uppgift om källan ska anges, 
och när så är lämpligt genom licens. 
Sådana villkor ska göras tillgängliga på 
elektronisk väg och ska inte i onödan 
begränsa möjligheterna till 
vidareutnyttjande och får inte användas för 
att begränsa konkurrensen.

Or. en

Ändringsförslag 13
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8 – led 1a (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 8 – punkt 3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Följande punkt ska läggas till:
”3. För en konsekvent tillämpning av 
denna artikel ska kommissionen fastställa 
riktlinjer för en rekommenderad standard 
och helst öppna licenser för 
vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn. Dessa riktlinjer ska 
omfatta en särskild klausul om 
dataskydd.”

Or. en

Ändringsförslag 14
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12
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Direktiv 2003/98/EG
Artikel 13 – punkt 3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska årligen överlämna en 
rapport till kommissionen om
omfattningen av vidareutnyttjandet av
information från den offentliga sektorn, om 
villkoren för tillgängliggörande av denna 
information och om den oberoende 
myndighets arbete, vilken avses i 
artikel 4.4.

Medlemsstaterna ska vart tredje år
överlämna en rapport till kommissionen 
om tillgången till information från den 
offentliga sektorn för vidareutnyttjande, 
om villkoren för tillgängliggörande av 
denna information och om den oberoende 
myndighets arbete, vilken avses i 
artikel 4.4.

Or. en


