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Ændringsforslag 12
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Data og information produceret af 
medlemsstaternes regeringer, den 
offentlige sektor samt EU's institutioner 
og organer udgør en omfattende 
forskelligartet og værdifuld samling 
ressourcer, som kan være til gavn for 
videnøkonomien.

Or. en

Ændringsforslag 13
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Åbne datapolitikker, som tilskynder til 
bred adgang til og videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer til private 
eller kommercielle formål med minimale 
eller ingen juridiske, tekniske eller 
økonomiske begrænsninger, kan spille en 
vigtig rolle med hensyn til at kickstarte 
udviklingen af nye tjenesteydelser baseret 
på nye metoder for kombination og 
anvendelse af sådanne informationer. Dette 
forudsætter imidlertid ensartede 
bestemmelser på EU-niveau med hensyn 
til, hvorvidt videreanvendelse af 
dokumenter er tilladt eller ej, hvilket ikke 
kan opnås ved at lade dette spørgsmål 
afgøre af medlemsstaternes eller de berørte 
offentlige myndigheders regler og praksis.

(2) Åbne datapolitikker, som tilskynder til 
bred adgang til og videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer til private 
eller kommercielle formål med minimale 
eller ingen juridiske, tekniske eller 
økonomiske begrænsninger, kan spille en 
vigtig rolle med hensyn til at kickstarte 
udviklingen af nye tjenesteydelser baseret 
på nye metoder for kombination og 
anvendelse af sådanne informationer, 
fremme af økonomisk vækst og socialt 
engagement. Dette forudsætter imidlertid 
ensartede bestemmelser på EU-niveau med 
hensyn til, hvorvidt videreanvendelse af 
dokumenter er tilladt eller ej, hvilket ikke 
kan opnås ved at lade dette spørgsmål 
afgøre af medlemsstaternes eller de berørte 
offentlige myndigheders regler og praksis.
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Or. en

Ændringsforslag 14
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ved at tillade videreanvendelse af 
dokumenter, som er i en offentlig 
myndigheds besiddelse, skabes der 
merværdi for videreanvendere, for 
slutbrugerne og for samfundet i 
almindelighed og i mange tilfælde også for 
den offentlige myndighed selv, idet denne 
får tilbagemeldinger fra videreanvendere 
og slutbrugere, hvilket giver ejeren 
mulighed for at forbedre kvaliteten af de 
indsamlede oplysninger.

(3) Ved at tillade videreanvendelse af data 
og dokumenter, som er i en offentlig 
myndigheds besiddelse, skabes der 
merværdi for videreanvendere, for 
slutbrugerne, for samfundet i 
almindelighed og også for den offentlige 
myndighed selv via fremme af 
gennemsigtighed og tilbagemeldinger fra 
videreanvendere og slutbrugere, hvilket 
giver ejeren mulighed for at forbedre 
kvaliteten af de indsamlede oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 15
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

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, som 
tilhører 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 
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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.

på videreanvendelse. Samtidig bygger 
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.

Or. de

Ændringsforslag 16
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Medlemsstaternes bestemmelser om 
adgang til dokumenter, som tilhører 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.

Or. de

Ændringsforslag 17
Ivailo Kalfin

Forslag til direktiv
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Betragtning 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Forpligtelsen til at gøre det muligt at 
videreanvende alle almindeligt 
tilgængelige dokumenter bør opfyldes 
samtidig med, at beskyttelsen af 
privatlivets fred og personoplysninger på 
EU-plan sikres i overensstemmelse med 
EU's databeskyttelseslovgivning, 
herunder i forbindelse med 
grænseoverskridende videreanvendelse af 
oplysninger, ved at sikre anonymiseringen 
af personoplysningerne, hvor det er 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag 18
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Direktiv 2003/98/EF indeholder ikke 
nogen forpligtelse for medlemsstaterne til 
at digitalisere eksisterende analoge 
materialer eller gøre dem 
teknologineutralt maskinlæsbare. 
Offentlige instanser kan selv afgøre, 
hvilke data der skal digitaliseres, samt 
hvornår og under hvilke betingelser.

Or. de

Ændringsforslag 19
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
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Betragtning 6 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 20
Sajjad Karim

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"), 

(7) 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"),
bør 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.
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holdes uden for anvendelsesområdet for 
direktiv 2003/98/EF. Hvis tredjemand var 
den oprindelige ejer af et dokument, som 
biblioteker (herunder 
universitetsbibliotker), 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.

Or. en

Ændringsforslag 21
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 

(7) Direktiv 2003/98/EF griber ind i den 
intellektuelle ejendomsret, som 
dokumenternes forfattere indehaver. 
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 
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biblioteker (herunder 
universitetsbibliotker), 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.

sådant dokument i forbindelse med dette 
direktiv anses som et dokument, som 
tredjemand har intellektuelle 
ejendomsrettigheder til.

Or. de

Ændringsforslag 22
Ioannis A. Tsoukalas

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 
universitetsbibliotker), museer og arkiver 
er i besiddelse af, og som stadig er 
beskyttet af intellektuel ejendomsret, bør et 

(7) I direktiv 2003/98/EF bør der derfor 
fastlægges en tydelig pligt for 
medlemsstaterne samt EU's institutioner 
og organer til at give mulighed for 
videreanvendelse af alle almindeligt 
tilgængelige dokumenter og til at generere 
alle sådanne fremtidige dokumenter, så de 
kan videreanvendes. 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 
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sådant dokument i forbindelse med dette 
direktiv anses som et dokument, som 
tredjemand har intellektuelle 
ejendomsrettigheder til.

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.

Or. en

Ændringsforslag 23
Bendt Bendtsen

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 
universitetsbibliotker), museer og arkiver 
er i besiddelse af, og som stadig er 
beskyttet af intellektuel ejendomsret, bør et 
sådant dokument i forbindelse med dette 

(7) I direktiv 2003/98/EF bør det derfor 
fastlægges, at medlemsstaterne giver
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 
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direktiv anses som et dokument, som 
tredjemand har intellektuelle 
ejendomsrettigheder til.

direktiv anses som et dokument, som 
tredjemand har intellektuelle 
ejendomsrettigheder til.

Or. da

Ændringsforslag 24
Sajjad Karim

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Med henblik på at finde frem til 
dokumenter, hvis udlevering ikke 
henhører under de pågældende organer i 
den offentlige sektors officielle opgaver, 
som defineret i loven eller via andre 
bindende regler i medlemsstaterne, kan 
den offentlige opgave defineres generelt 
eller fra sag til sag for de enkelte organer 
i den offentlige sektor.

Or. en

Ændringsforslag 25
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Offentlige dokumenter, som 
opbevares af biblioteker (herunder 
universitetsbiblioteker), museer og 
arkiver, antages at kunne videreanvendes.

Or. en
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Ændringsforslag 26
Sajjad Karim

Forslag til direktiv
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Direktivet bør gennemføres og 
anvendes i fuld overensstemmelse med 
principperne i tilknytning til beskyttelse af 
personoplysninger i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger. Indrømmelse af 
tilladelse til at videreanvende dokumenter, 
hvortil adgangen ikke er begrænset i 
henhold til adgangsordningerne i 
medlemsstaterne, bør navnlig respektere 
de restriktioner, der er fastsat ved national 
lov i overensstemmelse med direktiv 
95/46/EF om behandling af 
personoplysninger indeholdt deri.

Or. en

Ændringsforslag 27
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Direktivets anvendelsesområde 
udvides til også at omfatte biblioteker
(herunder universitetsbiblioteker), museer 
og arkiver. Direktivet finder ikke 
anvendelse på andre kulturinstitutioner 
som f.eks. operaer, balletter eller teatre, 
herunder de arkiver, der er en del af disse 
institutioner.

(10) Direktivets anvendelsesområde 
udvides til også at omfatte biblioteker
(herunder universitetsbiblioteker), museer, 
offentlige organer, der forvalter 
arkæologiske og kulturelle lokaliteter, og 
arkiver. Direktivet finder ikke anvendelse 
på andre kulturinstitutioner som f.eks. 
operaer, balletter eller teatre, herunder de 
arkiver, der er en del af disse institutioner.
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Or. en

Ændringsforslag 28
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Hvad angår valorisering, 
digitalisering og præsentation af 
kulturelle goder findes der talrige 
samarbejdsaftaler mellem biblioteker 
(herunder universitetsbiblioteker), 
museer, arkiver og private partnere, hvori 
de offentlige instanser har givet 
samarbejdspartnerne eksklusive 
adgangsrettigheder og kommercielle 
brugsrettigheder. Praksis har vist, at disse 
offentlig-private partnerskaber kan give 
mulighed for en meningsfuld udnyttelse 
af de kulturelle goder og samtidig øge 
tempoet for valoriseringen af den 
kulturelle arv for borgerne. 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, så længe de overholder 
princippet om gennemsigtighed og ikke-
forskelsbehandling.

Or. de

Ændringsforslag 29
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
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Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) EU's institutioner og organer bør 
foregå med et godt eksempel, når det 
gælder videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer, og dermed ændre 
informationsforvaltningen i den offentlige 
sektor og fremme bedste praksis samt
udvikle innovative teknologiløsninger.

Or. en

Ændringsforslag 30
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Anvendelsen af direktivet udvides til 
at omfatte regionale regeringer og lokale 
myndigheder, som udgør en særlig 
værdifuld kilde til offentlige data.

Or. en

Ændringsforslag 31
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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, når det er muligt ved 
hjælp af åbne standarder, i et format, der 
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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) 22.

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) 22.

Or. en

Ændringsforslag 32
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 (INSPIRE) 22.

(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) 22.

Or. de

Ændringsforslag 33
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
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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 (INSPIRE) 22.

(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) 22.

Or. en

Ændringsforslag 34
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 a) Et dokument bør betragtes som et 
dokument i maskinlæsbart format, hvis 
det er i et filformat, som er struktureret på 
en sådan måde, at softwareapplikationer 
nemt kan identificere, genkende og 
udtrække data af interesse fra det. Data 
kodet i filer, der er struktureret i et 
maskinlæsbart format, er maskinlæsbare 
data. Maskinlæsbare formater kan 
eksistere som formelle åbne standarder 
eller ej. Dokumenter, der er kodet i et 
filformat, som begrænser en sådan 
automatisk behandling, fordi data ikke 
kan eller ikke uden problemer kan 
uddrages af sådanne dokumenter, bør 
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ikke betragtes som dokumenter i 
maskinlæsbart format. Medlemsstaterne 
bør, hvor det er hensigtsmæssigt, tilskynde 
til brug af åbne maskinlæsbare formater.

Or. en

Ændringsforslag 35
Sajjad Karim

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 
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.

(12) Når der opkræves gebyr for
udlevering af og tilladelse til
videreanvendelse af dokumenter, skal disse 
i princippet begrænses til de marginale 
omkostninger. Der bør dog 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 omkostningerne til 
udførelse af deres offentlige opgaver eller 
enhver bestemt aktivitet, der henhører 
under deres offentlige opgave, samt den 
normale drift af biblioteker, museer og 
arkiver. Disse organer i den offentlige 
sektor bør kunne opkræve højere gebyrer 
for videreanvendelse. Den samlede 
indtægt fra udlevering og tilladelse til 
videreanvendelse af dokumenter bør ikke 
overstige omkostningerne ved indsamling, 
produktion, reproduktion og formidling af 
disse, samt en rimelig forrentning af 
investeringerne. Bevisbyrden for, at 
gebyrerne er omkostningsorienterede og 
ligger inden for de relevante kriterier, bør 
ligge hos den offentlige myndighed, der 
opkræver gebyr for videreanvendelse af 
dokumenterne.

Or. en
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Ændringsforslag 36
Salvador Sedó i Alabart

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 
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.

(12) Når der opkræves gebyr for
udlevering af og tilladelse til
videreanvendelse af dokumenter, skal disse 
i princippet begrænses til de marginale 
omkostninger. Der bør dog bl.a. tages 
hensyn til, at det er nødvendigt ikke at 
hindre den normale funktion af organer i 
den offentlige sektor, som skal dække en 
betydelig del af deres omkostninger til 
udførelse af deres offentlige opgaver samt 
den normale drift af biblioteker, museer 
og arkiver. Disse organer i den offentlige 
sektor bør kunne opkræve højere gebyrer 
for videreanvendelse. Sådanne gebyrer, 
der er højere end de marginale 
omkostninger, skal fastsættes i henhold til 
objektive, gennemsigtige og 
kontrollerbare kriterier, og den samlede 
indtægt fra udlevering og tilladelse til 
videreanvendelse af dokumenter bør ikke 
overstige omkostningerne ved indsamling, 
produktion, reproduktion, 
tilrådighedsstillelse og formidling af disse, 
samt en rimelig forrentning af 
investeringerne. Bevisbyrden for, at 
gebyrerne er omkostningsorienterede og 
ligger inden for de relevante kriterier, bør 
ligge hos den offentlige myndighed, der 
opkræver gebyr for videreanvendelse af 
dokumenterne.

Or. en

Ændringsforslag 37
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
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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 
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.

(12) Når der opkræves gebyr for 
videreanvendelse af dokumenter, skal disse 
i princippet begrænses til de marginale 
omkostninger ved reproduktion, 
tilrådighedsstillelse 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 udnytte 
deres intellektuelle ejendomsrettigheder.

Or. de

Ændringsforslag 38
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(12) Når der opkræves gebyr for 
videreanvendelse af dokumenter, skal disse 
i princippet begrænses til de marginale 
omkostninger ved reproduktion og
formatering, idet interoperabilitet og
formidling af dokumenterne sikres, 
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 
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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.

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.

Or. ro

Ændringsforslag 39
Bendt Bendtsen

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 skal
organer i den offentlige sektor, hvis det er 
praktisk muligt, pålægge videreanvenderen 
betingelser såsom kildeangivelse. 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.

Or. da

Ændringsforslag 40
Ioannis A. Tsoukalas
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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, kan også spille en vigtig rolle 
i denne henseende. Medlemsstaterne bør 
derfor tilskynde til brug af åbne offentlige 
licenser, der muliggør gratis 
videreanvendelse, herunder kommerciel 
videreanvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 41
Adina-Ioana Vălean

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 

(14) Den korrekte anvendelse af nogle af 
bestemmelserne i dette direktiv, som f.eks. 
klageadgang, overholdelse af 
gebyrprincipperne og rapporteringskrav, 
kræver tilsyn af et kompetent, uvildigt 
organ, der har bemyndigelse til at 
revurdere ethvert offentligt organs 
beslutninger om videreanvendelse. Med 
henblik på at sikre konsekvens mellem 
indsatsen på EU-niveau bør der tilskyndes 
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til samordning mellem de uafhængige 
myndigheder, navnlig i form af udveksling 
af oplysninger om bedste praksis og 
politikker for videreanvendelse af data.

til samordning mellem disse organer, 
navnlig i form af udveksling af oplysninger 
om bedste praksis og politikker for 
videreanvendelse af data.

Or. en

Ændringsforslag 42
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 kontrol af de myndigheder, der er 
kompetente med hensyn til 
videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer. Det påhviler 
medlemsstaterne at overdrage denne 
opgave til en passende 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. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 43
Béla Kovács
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Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 Målet for dette direktiv, nemlig at 
fremme skabelse af informationsprodukter 
og -tjenester i hele EU, som er baseret på 
dokumenter fra den offentlige sektor, at 
øge private virksomheders effektive 
grænseoverskridende brug af dokumenter 
fra den offentlige sektor for at skabe 
informationsprodukter og -tjenester af 
forøget værdi og at begrænse fordrejninger 
af konkurrencevilkårene på EU's marked, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
handlingens reelle fælleseuropæiske 
omfang bedre gennemføres på EU-plan; 
EU kan derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(15 Målet for dette direktiv, nemlig at 
fremme skabelse af informationsprodukter 
og -tjenester i hele EU, som er baseret på 
dokumenter fra den offentlige sektor, at 
øge private virksomheders effektive 
grænseoverskridende brug af dokumenter 
fra den offentlige sektor, idet der fokuseres 
på små og mellemstore virksomheder, for 
at skabe informationsprodukter og -
tjenester af forøget værdi og at begrænse 
fordrejninger af konkurrencevilkårene på 
EU's marked, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor 
på grund af handlingens reelle 
fælleseuropæiske omfang bedre 
gennemføres på EU-plan; EU kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Or. en

Ændringsforslag 44
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Dokumenter og arbejder, herunder 
lydoptagelser og audiovisuelle 
produktioner, produceret af offentlige 
radio- og tv-stationer og andre organer 
eller deres datterselskaber med henblik på 
at opfylde en forpligtelse til offentlig 
radio- og tv-virksomhed, bør i princippet 
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kunne videreanvendes. Muligheden for at 
få adgang til og videreanvende sådanne 
offentligt finansierede dokumenter vil 
navnlig være gavnlig, når det gælder om 
at fremme produktionen af afledt kreativt 
indhold, og ville give nyt liv til arbejder, 
der opbevares i offentlige radio- og tv-
stationers arkiver.

Or. en

Ændringsforslag 45
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) De enkelte medlemsstater skal gøre 
den offentlige sektors informationer let 
tilgængelige via et centralt adgangspunkt 
som f.eks. en national PSI-portal, og 
således sikre, at datasæt er lette at finde 
og udnytte både på nationalt plan og på 
tværs af grænserne. Europa-
Kommissionen skal oprette et centralt 
europæisk register over dens egne 
offentlige informationer, som også bør 
fungere som en adgangsvej til nationale 
PSI-portaler.

Or. en

Ændringsforslag 46
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det er nødvendigt at sikre, at 
medlemsstaterne (jf. betragtning 19) 

(17) Det er nødvendigt at sikre, at 
medlemsstaterne (jf. betragtning 19) 
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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.

aflægger rapport til Kommissionen om 
omfanget af videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer, 
betingelserne, hvorunder de stilles til 
rådighed, og det uvildige organs arbejde. 
Med henblik på at sikre konsekvens 
mellem indsatsen på EU-niveau bør der 
tilskyndes til samordning mellem de
uvildige organer, navnlig i form af 
udveksling af oplysninger om bedste 
praksis og politikker for videreanvendelse 
af data.

Or. en

Ændringsforslag 47
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 stille forslag om 
navnlig gebyrer og beregning af 
omkostninger, om anbefalede 
licensbetingelser og om formater efter 
høring af de interesserede parter.

Or. de

Ændringsforslag 48
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Kommissionen bistår
medlemsstaterne med at gennemføre 

(18) Kommissionen kan bistå
medlemsstaterne med at gennemføre 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 49
Sajjad Karim

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 1 a (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 1 – stk. 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Stk. 2, litra b), affattes således:

"b) dokumenter, som tredjemand har 
intellektuelle ejendomsrettigheder til, 
herunder et universitetsbiblioteks 
dokumenter, som universitetet har 
intellektuelle ejendomsrettigheder til".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal tydeliggøre, at direktivet ikke finder anvendelse på dokumenter, 
der opbevares af et bibliotek, som udgør en del af det universitet, som har de intellektuelle 
ejendomsrettigheder til dokumentet. Et universitet og dets biblioteker kan udgøre en enkelt 
juridisk enhed. Uden dette ændringsforslag finder udelukkelsen af dokumenter, der er 
omfattet af tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder, ikke anvendelse, når et dokument 
opbevares af et bibliotek, mens universitetet har de intellektuelle ejendomsrettigheder til det, 
fordi universitetet ikke er en separat (tredje-)part.

Ændringsforslag 50
Amelia Andersdotter
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 1 – stk. 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I stk. 2 udgår litra d).

Or. en

Ændringsforslag 51
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 1 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"e) dokumenter, som uddannelses- og 
forskningsinstitutioner, f.eks. 
forskningsfaciliteter, er i besiddelse af, 
herunder i relevante tilfælde
organisationer, der som opgave har 
overførsel af forskningsresultater, skoler og 
universiteter (undtagen 
universitetsbiblioteker, når der er tale om 
andre dokumenter end 
forskningsdokumenter, der er beskyttet af 
tredjemands intellektuelle 
ejendomsrettigheder) og"

"e) dokumenter, som uddannelses- og 
forskningsinstitutioner er i besiddelse af, 
herunder organisationer, der som opgave 
har overførsel af forskningsresultater, 
skoler og universiteter (undtagen 
universitetsbiblioteker, når der er tale om 
andre dokumenter end 
forskningsdokumenter, der er beskyttet af 
tredjemands intellektuelle 
ejendomsrettigheder) og"

Or. en

Ændringsforslag 52
Sajjad Karim

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 a (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 1 – stk. 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I stk. 2 indsættes følgende litra efter 
litra e):
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"(ea) Dokumenter, som arkiver, museer 
eller biblioteker (herunder 
universitetsbiblioteker) er i besiddelse af, 
og som har en særlig følsom religiøs 
karakter eller indeholder traditionel 
viden"

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at kulturinstitutioner, som er i besiddelse af materiale, der har en særlig 
følsom religiøs karakter eller indeholder traditionel viden, er i stand til at behandle 
videreanvendelsen af sådant materiale på en etisk forsvarlig måde.

Ændringsforslag 53
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 3
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 1 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) dokumenter, som kulturinstitutioner 
bortset fra biblioteker, museer og arkiver, 
er i besiddelse af"

f) dokumenter, som kulturinstitutioner 
bortset fra biblioteker, museer, offentlige 
organer, der forvalter arkæologiske og
kulturelle lokaliteter, og arkiver, er i 
besiddelse af"

Or. en

Ændringsforslag 54
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 3 a (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 1 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Artikel 1, stk. 3, affattes således:

"3. Dette direktiv er baseret på og berører 
ikke aktindsigtsordninger i 
medlemsstaterne."

Or. en

Ændringsforslag 55
Ivailo Kalfin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – punkt 5 a (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5a. Offentlige organer bør sikre, at 
adgang til og videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer sker i 
overensstemmelse med EU's 
databeskyttelseslovgivning."

Or. en

Ændringsforslag 56
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Artikel 2, stk. 1, affattes således:

"1. "organ i den offentlige sektor":
staten, regionale eller lokale 
myndigheder, offentligretlige organer og 
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sammenslutninger af en eller flere af 
disse myndigheder eller et eller flere af 
disse offentligretlige organer og andre 
institutioner, der har fået overdraget at 
udføre tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse"

Or. en

Begrundelse

Denne udvidelse er særlig relevant, herunder i forbindelse med information om offentlig 
transport og sundhedsinformation.

Ændringsforslag 57
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Artikel 2, stk. 2, litra a), affattes 
således:
"(a) er oprettet med det specifikke formål 
at imødekomme almenhedens behov, men 
uden at det udelukkende har erhvervs-
eller forretningsmæssig karakter, og"

Or. en

Ændringsforslag 58
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 c (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 2 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Artikel 2 (Definitioner), stk. 3, litra a), 
affattes således:
(a) ethvert indhold uanset medium 
(skrevet på papir eller opbevaret 
elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, 
audiovisuelle optagelser, herunder 
software i kildekode)

Or. en

Ændringsforslag 59
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 2 – stk. 6

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. "maskinlæsbar": at digitale dokumenter 
er strukturerede, så softwareapplikationer
på en teknologineutral måde kan
udtrække individuelle data af interesse.

Or. en

Ændringsforslag 60
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 2 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

softwareapplikationer kan udtrække
individuelle data, som har interesse, på en 
teknologineutral måde.

Or. de

Ændringsforslag 61
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 2 – stk. 6

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. "maskinlæsbar": at et digitalt dokument 
er struktureret på en sådan måde, at 
softwareapplikationer kan identificere 
individuelle sætninger og deres interne 
struktur på pålidelig vis.

Or. en

Ændringsforslag 62
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I artikel 2 indsættes følgende stykke:

"6a. virksomheder, der har fået 
overdraget at udføre tjenesteydelser af 
almen økonomisk interesse defineres i 
Kommissionens afgørelse af 28. november 
2005 om anvendelse af bestemmelserne i 
artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde på 
statsstøtte i form af kompensation for 
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offentlig tjeneste ydet til visse 
virksomheder, der har fået overdraget at 
udføre tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse. De dokumenter, der 
er omfattet af dette direktiv, er de 
dokumenter, der hænger nøje sammen 
med udførelsen af tjenesteydelser af 
almen økonomisk interesse"

Or. en

Begrundelse

Definition i henhold til EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 63
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I artikel 2 indsættes følgende stykke:
"6a. "generelt tilgængelige dokumenter": 
dokumenter, der er tilgængelige i henhold 
til de nationale regler om aktindsigt. Dette 
omfatter, hvor det er relevant, 
dokumenter, som private organer, der 
udfører en offentlig opgave, er i 
besiddelse af.

Or. en

Ændringsforslag 64
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 2 – stk. 6 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I artikel 2 indsættes følgende stykke:

"6b. "formel standard": en standard, der 
er blevet kodificeret i skriftlig form, og 
som indeholder detaljerede specifikationer 
for kravene til, hvordan der udarbejdes 
interoperabel software til forvaltning af 
filer."

Or. en

Ændringsforslag 65
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. I artikel 2 indsættes følgende stykke:

"6c. "åbent format": at formatets 
specifikation vedligeholdes af en 
nonprofitorganisation, som man kan være 
medlem af uden at betale 
medlemskontingent; 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 
royalties."

Or. en

Ændringsforslag 66
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
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Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter, 
der er omhandlet i artikel 1, kan 
videreanvendes til kommercielle eller ikke-
kommercielle formål i henhold til 
betingelserne i kapitel III og IV, jf. dog stk. 
2.

1) Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter, 
der tilhører offentlige instanser og er 
omhandlet i artikel 1, kan videreanvendes 
til kommercielle eller ikke-kommercielle 
formål i henhold til betingelserne i kapitel 
III og IV, forudsat, at det drejer sig om 
dokumenter, som er tilgængelige i 
henhold til de i medlemsstaten gældende 
bestemmelser om adgang til den offentlige 
sektors informationer, jf. dog stk. 2. Disse 
dokumenter stilles så vidt muligt til 
rådighed i teknologineutralt 
maskinlæsbart format.

Or. de

Ændringsforslag 67
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter, 
der er omhandlet i artikel 1, kan 
videreanvendes til kommercielle eller ikke-
kommercielle formål i henhold til 
betingelserne i kapitel III og IV, jf. dog stk. 
2.

1) Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter
fra organer i den offentlige sektor, der er 
omhandlet i artikel 1, kan videreanvendes 
til kommercielle eller ikke-kommercielle 
formål i henhold til betingelserne i kapitel 
III og IV, jf. dog stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 68
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) For dokumenter, som biblioteker
(herunder universitetsbibliotker), museer 
og arkiver har intellektuelle 
ejendomsrettigheder til, sikrer 
medlemsstaterne, når videreanvendelse af 
dokumenterne er tilladt, at disse 
dokumenter videreanvendes til 
kommercielle eller ikke-kommercielle 
formål i henhold til betingelserne i kapitel 
III og IV.

2) For dokumenter, som biblioteker
(herunder universitetsbiblioteker), museer 
og arkiver har intellektuelle 
ejendomsrettigheder til, sikrer 
medlemsstaterne, når videreanvendelse af 
dokumenterne er tilladt, at disse 
dokumenter videreanvendes til 
kommercielle eller ikke-kommercielle 
formål i henhold til betingelserne i kapitel 
III og IV, forudsat, at det drejer sig om 
dokumenter, som er tilgængelige i 
henhold til de i medlemsstaten gældende 
bestemmelser om adgang til den offentlige 
sektors informationer. Disse dokumenter 
stilles så vidt muligt til rådighed i 
teknologineutralt maskinlæsbart format.

Or. de

Ændringsforslag 69
Sajjad Karim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) I stk. 4 tilføjes følgende punktum: 2) Stk. 4 affattes således:

Or. en
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Ændringsforslag 70
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – punkt 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 henvisning til
muligheden for revision udført af en 
myndighed i medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 71
Sajjad Karim

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – punkt 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.

Enhver afgørelse om videreanvendelse 
skal indeholde en oplysning om de 
klagemuligheder, ansøgeren har, såfremt 
denne ønsker at påklage afgørelsen.
Klageadgangen skal omfatte muligheden 
for revision udført af et uvildigt
vurderingsorgan som f.eks. den nationale 
konkurrencemyndighed, den nationale
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myndighed for adgang til dokumenter 
eller den nationale retlige myndighed,
som har beføjelser til at undersøge klager
vedrørende videreanvendelse af den 
offentlige sektors dokumenter, og hvis 
beslutninger skal tages i betragtning af
den pågældende offentlige myndighed.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "uvildigt organ" passer bedre på de forskellige medlemsstaters lovgivningsmæssige 
forhold end "uafhængig myndighed". Udtrykket "bindende" har særlige juridiske og 
ressourcemæssige implikationer, der ville være uforholdsmæssige. Indførelsen af bindende 
beføjelser kræver større kontrol under gennemførelsen i national ret, og et behov for at 
fastlægge en yderligere appelmekanisme, hvilket indebærer betydelige omkostninger og 
retlige konsekvenser, der er uforholdsmæssige og uberettigede.

Ændringsforslag 72
Béla Kovács

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – punkt 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 muligheden 
for revision udført af en uafhængig 
myndighed, der har specifikke 
lovgivningsbeføjelser vedrørende 
videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer, og hvis beslutninger er 
bindende for den pågældende offentlige 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 73
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 4 – punkt 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 muligheden 
for revision udført af et uvildigt organ, der 
er udstyret med specifikke 
lovgivningsbeføjelser vedrørende 
videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer, og hvis beslutninger er 
bindende for den pågældende offentlige 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 74
Amelia Andersdotter

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
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) I stk. 1 ændres "i elektronisk form" til "i 
et maskinlæsbart format og sammen med 
deres metadata, der begge så vidt muligt 
skal være i overensstemmelse med åbne, 
formelle standarder".

Or. en

Ændringsforslag 75
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 5 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) Stk. 1 erstattes af:

"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 
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."

Or. de

Ændringsforslag 76
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
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) Artikel 5, stk. 1, affattes således:

Organer i den offentlige sektor skal stille 
deres dokumenter til rådighed i ethvert
foreliggende format eller enhver
sprogversion og, såfremt det er muligt og 
hensigtsmæssigt, i et maskinlæsbart format
baseret på åbne standarder sammen med 
deres metadata. Dokumenter oprettet efter 
dette direktivs ikrafttræden skal i 
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princippet stilles til rådighed i et 
maskinlæsbart format. Dette indebærer 
ikke en forpligtelse, hvor tilpasningen af 
eksisterende dokumenter, herunder 
uddrag af dokumenter, vil indebære et 
uforholdsmæssigt stort arbejde, i 
overensstemmelse med gennemsigtige, 
objektive og kontrollerbare kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 77
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 1

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. Dokumenter stilles gratis til rådighed,
når det er muligt. 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.

Or. en

Ændringsforslag 78
Sajjad Karim

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der opkræves gebyr for 
videreanvendelse af dokumenter, skal det 
samlede beløb, som de offentlige 

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

myndigheder opkræver, begrænses til de 
marginale omkostninger ved indsamling, 
produktion, reproduktion og formidling af 
dokumenterne.

Or. en

Begrundelse

Udeladelsen af "indsamling" og "produktion" i denne bestemmelse hænger ikke sammen med 
de omkostninger, der kan opstå på dette område. Det foreslåede ændringsforslag skaber 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 4.

Ændringsforslag 79
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 1

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.

Or. de

Ændringsforslag 80
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 1
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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.

Or. en

Ændringsforslag 81
Béla Kovács

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
i artikel 4, stk. 4, jf. dog stk. 3 og 4 i denne 
artikel.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette stk. er løst defineret. Udtrykket "undtagelsesvis" er ikke forklaret. Da organer i den 
offentlige sektor desuden kan opkræve et gebyr for videreanvendelse af dokumenter, der 
overstiger de marginale omkostninger, vil det kunne føre til ekstra og ikke tilladte
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omkostninger for SMV'er.

Ændringsforslag 82
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 1
Direktiv 2003/98/EF
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
i artikel 4, stk. 4, jf. dog stk. 3 og 4 i denne 
artikel.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for:

a) undtagelsestilfælde, hvor offentlige 
instanser er henvist til at skabe sig en 
indtjening for at dække en betydelig del af 
deres omkostninger, som er opstået under 
udførelsen af deres offentlige opgaver;
b) biblioteker (herunder 
universitetsbiblioteker), museer og 
arkiver.

Or. de

Begrundelse

Ved erhvervsmæssig videreanvendelse skal offentlige instanser have lov til at opkræve 
omkostningsdækkende gebyrer for at omlægge de udgifter, der opstår ved videregivelsen af 
data, og for at undgå negative indvirkninger på kvaliteten af den offentlige sektors 
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informationer samt på investeringsevnen. Biblioteker (herunder universitetsbiblioteker), 
museer og arkiver skal til dels selv finansiere deres drift. Hvis disse indtægter faldt bort, ville 
der opstå store huller i medlemsstaternes kulturbudgetter.

Ændringsforslag 83
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
i artikel 4, stk. 4, jf. dog stk. 3 og 4 i denne 
artikel.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
følgende:

a) organer i den offentlige sektor, som skal 
generere indtægter, der dækker en 
betydelig del af omkostningerne til 
indsamling, produktion, reproduktion og 
formidling af dokumenter.

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

Or. en

Ændringsforslag 84
Sajjad Karim

Forslag til direktiv



PE496.525v01-00 46/72 AM\913765DA.doc

DA

Artikel 1 – stk. 6 – punkt 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
i artikel 4, stk. 4, jf. dog stk. 3 og 4 i denne 
artikel.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på organer 
i den offentlige sektor, som genererer
indtægter til dækning af en betydelig del 
af deres omkostninger til udførelse af 
deres offentlige opgaver eller enhver 
særlig aktivitet, der er omfattet af deres 
offentlige opgaver. Denne udelukkelse 
finder anvendelse uden, at det har 
betydning for stk. 4 i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater er antallet af organer, der skal generere indtægter ved at reproducere 
den offentlige sektors informationer, betydeligt. Denne formulering skaber større klarhed end 
den, Europa-Kommissionen har foreslået. Begrænsningerne er beskrevet i stk. 4 i denne 
artikel.

Ændringsforslag 85
Ivailo Kalfin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

2. Undtagelsesvis kan organer i den 
offentlige sektor, hvor PSI-indtægter 
udgør en betydelig del af deres 
driftsbudget, udtrykkeligt gives tilladelse 
af den uafhængige myndighed til at 
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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 
i artikel 4, stk. 4, jf. dog stk. 3 og 4 i denne 
artikel.

opkræve gebyrer, der overstiger de 
marginale omkostninger til indsamling,
produktion, reproduktion og/eller 
formidling af dokumenter. Disse 
undtagelser bør indrømmes af den 
uafhængige myndighed fra sag til sag,
hvis det er i offentlighedens interesse og
sker i henhold til objektive, gennemsigtige 
og kontrollerbare kriterier, jf. dog stk. 3 og 
4 i denne artikel, og skal revideres hvert 
tredje år.

Or. en

Ændringsforslag 86
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
i artikel 4, stk. 4, jf. dog stk. 3 og 4 i denne 
artikel.

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 det uvildige
organ, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, 
jf. dog stk. 3 og 4 i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 87
Franck Proust
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
i artikel 4, stk. 4, jf. dog stk. 3 og 4 i denne 
artikel.

2. Det kan 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 
myndighed, der er omhandlet i artikel 4, 
stk. 4, jf. dog stk. 3 og 4 i denne artikel.

Or. fr

Ændringsforslag 88
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 og 2 kan biblioteker 
(herunder universitetsbiblioteker), museer 
og arkiver opkræve gebyrer, der overstiger 
de marginale omkostninger for 
videreanvendelse af dokumenter, der er i 
deres besiddelse.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 89
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 og 2 kan biblioteker 
(herunder universitetsbiblioteker), museer 
og arkiver opkræve gebyrer, der overstiger 
de marginale omkostninger for 
videreanvendelse af dokumenter, der er i 
deres besiddelse.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 90
Franck Proust

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 og 2 kan biblioteker
(herunder universitetsbiblioteker), museer 
og arkiver opkræve gebyrer, der overstiger 
de marginale omkostninger for 
videreanvendelse af dokumenter, der er i 
deres besiddelse.

3. Uanset stk. 1 og 2 kan biblioteker
(herunder universitetsbiblioteker), museer 
og arkiver opkræve gebyrer, der overstiger 
de marginale omkostninger for 
videreanvendelse af dokumenter, der er i 
deres besiddelse. Disse gebyrer fastsættes 
på grundlag af objektive, gennemsigtige 
og kontrollerbare kriterier og under 
forudsætning af, at de kan godkendes af 
den i artikel 4, stk. 4, omhandlede 
myndighed. Myndigheden tager hensyn til 
disse institutioners fleksibilitet i 
forvaltningen af deres takstordninger.

Or. fr
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Ændringsforslag 91
Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 2
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 4

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 affattes således:

"4. Såfremt der opkræves gebyrer, jf. stk. 
2, skal totalgebyrerne fastsættes i henhold 
til objektive, gennemsigtige og variable 
kriterier, og den samlede indtægt fra 
udlevering og tilladelse til 
videreanvendelse af dokumenter må ikke 
overstige omkostningerne ved indsamling, 
produktion, reproduktion, 
tilrådighedsstillelse og formidling af disse, 
samt en rimelig forrentning af 
investeringerne. Gebyrer 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 myndigheder."

Or. de

Ændringsforslag 92
Sajjad Karim

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 2
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 4

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 med følgende ordlyd:
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Såfremt der opkræves gebyrer i henhold 
til stk. 2 og 3, må den samlede indtægt fra 
udlevering og tilladelse til 
videreanvendelse af dokumenter ikke 
overstige omkostningerne ved indsamling, 
produktion, reproduktion og formidling af 
disse, samt en rimelig forrentning af 
investeringerne. Gebyrer bør være 
omkostningsbaserede inden for den 
relevante regnskabsperiode og beregnet i 
overensstemmelse med de 
regnskabsprincipper, der gælder for de 
pågældende offentlige myndigheder.

Or. en

Begrundelse

De nævnte gebyrer vedrører gebyrerne i henhold til stk. 2 og 3 (og er dermed ikke begrænset 
til marginale omkostninger). I dette tilfælde fremgår det klart af stk. 4, at gebyrerne er 
underlagt to centrale krav: Den samlede indtægt må ikke overstige omkostningerne ved 
indsamling, produktion, reproduktion og formidling af disse, samt en rimelig forrentning af 
investeringerne, og de skal være omkostningsorienterede over en passende regnskabsperiode.

Ændringsforslag 93
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 2
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Såfremt der opkræves gebyrer i henhold
til stk. 2, skal de samlede gebyrer 
fastsættes i henhold til objektive, 
gennemsigtige og kontrollerbare kriterier, 
og den samlede indtægt fra udlevering og 
tilladelse til videreanvendelse af 
dokumenter må ikke overstige 
omkostningerne ved indsamling, 
produktion, reproduktion, formidling, 
opbevaring og rettighedsclearance samt 
en rimelig forrentning af investeringerne.
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Gebyrer bør være omkostningsbaserede 
inden for den relevante regnskabsperiode 
og beregnet i overensstemmelse med de 
regnskabsprincipper, der gælder for de 
pågældende offentlige myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 94
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 2 a (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Efter stk. 4 indsættes følgende stykke:
"4a. Medlemsstaterne udnævner en 
national myndighed, som er i stand til og 
har fagkundskab til at overvåge 
overholdelsen af de i stk. 4 anførte 
kriterier for gebyrberegningen."

Or. de

Ændringsforslag 95
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 2 a (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Følgende stykke indsættes:

"4a. Medlemsstaterne udpeger det eller de 
relevante organer ud over den offentlige 
sektor selv, som har kompetence til at 
fastsætte kriterier for opkrævning af 
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gebyrer, der ligger over de marginale 
omkostninger som fastsat i stk. 4."

Or. en

Ændringsforslag 96
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 3
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der indsættes følgende som nyt stk. 5: udgår
"5. Bevisbyrden for, at gebyrerne er i 
overensstemmelse med denne artikel, 
ligger hos det offentlige organ, der 
opkræver gebyr for videreanvendelsen."

Or. en

Ændringsforslag 97
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 3
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5. Bevisbyrden for, at gebyrerne er i 
overensstemmelse med denne artikel, 
ligger hos det offentlige organ, der 
opkræver gebyr for videreanvendelsen."

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 98
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. I artikel 7 (Gennemsigtighed) affattes 
tredje punktum således:

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

Or. de

Ændringsforslag 99
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 8 – punkt 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.

"1. Organer i den offentlige sektor kan 
tillade videreanvendelse af dokumenter
uden betingelser, eller de kan fastsætte
betingelser i forbindelse med en licens, der 
omfatter væsentlige spørgsmål. Disse 
betingelser må ikke begrænse 
mulighederne for videreanvendelse unødigt 
og må ikke benyttes til at begrænse 
konkurrencen."

Or. de
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Ændringsforslag 100
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 8 – punkt 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.

"1. Organer i den offentlige sektor kan 
tillade videreanvendelse uden betingelser
til ikkekommerciel brug eller kan stille 
betingelser såsom kildeangivelse, eventuelt 
i form af en licens. Når informationerne 
anvendes til kommercielle formål, skal 
der som minimum stilles krav om 
kildeangivelse. Disse betingelser må ikke 
begrænse mulighederne for 
videreanvendelse unødigt og må ikke 
benyttes til at begrænse konkurrencen."

Or. en

Begrundelse

Når offentlige data anvendes til kommercielle produkter, skal dette fremgå af 
dokumentationen, f.eks. skal det oplyses, at offentlige kortlægningsdata anvendes i private 
bilnavigationssystemer. Virksomhederne skal offentliggøre denne information enten i 
manualen eller i slutbrugerlicensaftalen, så forbrugerne er klar over, at ikke alle de data, der 
bruges, er egne data. Krav om kildeangivelse af datakilden begrænser på ingen måde brugen 
af den.

Ændringsforslag 101
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 8 – punkt 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

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

licens. Disse betingelser må ikke begrænse 
mulighederne for videreanvendelse unødigt 
og må ikke benyttes til at begrænse 
konkurrencen.

Or. da

Ændringsforslag 102
Silvia-Adriana Ţicău
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 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 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.

Dette indebærer ikke, at offentlige 
myndigheder er forpligtet til at fremstille 
eller tilpasse dokumenter 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.

Or. en

Ændringsforslag 103
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 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.

Or. de

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 104
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 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 fremmer praktiske 
ordninger for søgning på tværs af 
sprogudgaver efter dokumenter, der kan 
videreanvendes, 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 lister over dokumenter.
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Or. en

Ændringsforslag 105
Sajjad Karim

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 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 gennemfører praktiske 
ordninger, som gør det lettere at søge efter 
dokumenter, der kan videreanvendes, 
f.eks. lister over de vigtigste dokumenter 
med relevante metadata, der er 
tilgængelige online og i et maskinlæsbart 
format, og webportaler, hvorfra der er 
adgang til decentraliserede lister over 
dokumenter.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag om at indføre "på tværs af sprogudgaver" giver anledning til nogen 
bekymring med hensyn til de ressourcemæssige konsekvenser og de praktiske foranstaltninger 
i forbindelse med gennemførelsen.

Ændringsforslag 106
Salvador Sedó i Alabart

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Følgende artikel indsættes:

"Artikel 9a
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Med henblik på at bidrage til en 
konsekvent gennemførelse af denne 
artikel kan Kommissionen vedtage 
retningslinjer med en liste over 
anbefalede datasæt, for hvilke der er givet 
adgang til videreanvendelse."

Or. en

Ændringsforslag 107
Salvador Sedó i Alabart

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Artikel 11, stk. 2, affattes således:

"2. Såfremt eneret er nødvendig for 
leveringen af en tjenesteydelse i 
offentlighedens interesse, skal 
begrundelsen for enerettens tildeling 
uanset stk. 1, revurderes hvert år, 
undtagen i de tilfælde, hvor omvendingen 
indebærer en tilbagebetaling, der er 
højere end i det år, hvor den skal 
revurderes mindst hvert tredje år. De 
aftaler om eneret, der indgås efter dette 
direktivs ikrafttræden, skal være 
gennemskuelige og offentligt 
tilgængelige."

Or. en

Ændringsforslag 108
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9 a. Artikel 11, stk. 2, affattes således:
"2. Som en undtagelse fra stk. 1 og 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 instanser."

Or. de

Ændringsforslag 109
Franck Proust

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. I artikel 11 (Forbud mod aftaler om 
eneret) indsættes følgende punktum i 
slutningen af stk. 2:
"2. "Når eneretten imidlertid specifikt 
vedrører digitalisering af data og 
informationer med kulturelt indhold, 
foretages revurderingen senest hvert 
tiende år."

Or. fr

Begrundelse

De første erfaringer viser, at digitaliseringsprocesserne er langvarige og dyre. Der er tale om 
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særlige tilfælde. Det er således nødvendigt at forlænge varigheden af kontrakten om eneret 
for, at konkurrencen kan komme bedst muligt til udtryk, så tjenesteydelsen i offentlighedens 
interesse er af god kvalitet.

Ændringsforslag 110
Salvador Sedó i Alabart

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. I artikel 11 indsættes følgende stykke:
"2. Som en undtagelse fra stk. 1 gælder 
det, at hvis der tildeles en eneret i 
forbindelse med den af hensyn til 
digitaliseringen af kulturskattene 
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. Når der findes 
en eneret til præferentiel kommerciel 
udnyttelse, der er nødvendig for at 
digitalisere kulturelle ressourcer, skal 
organet i den offentlige sektor forsynes 
med en kopi af de digitaliserede kulturelle 
ressourcer som en del af denne aftale, og 
alle bestemmelser i denne aftale betragtes 
som ugyldige, såfremt de efter aftalens 
udløb resulterer i en begrænsning af 
videreanvendelsen, af en digital kopi af 
kulturel ressource, der var offentliggjort, 
inden aftalen blev indgået."

Or. en

Ændringsforslag 111
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
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Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b. I artikel 11 indsættes følgende stykke:
"2a. Som en undtagelse fra stk. 1 gælder 
det, at hvis der tildeles en eneret i 
forbindelse med den af hensyn til 
digitaliseringen af kulturskattene 
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 
offentligretlige organer modtager i 
forbindelse med aftalen om eneret en kopi 
af de digitaliserede kulturskatte og kan 
efter udløbet af aftalen stilles til rådighed 
for offentligheden. De aftaler om eneret, 
der indgås efter dette direktivs 
ikrafttræden, skal være gennemskuelige 
og offentligt tilgængelige."

Or. de

Ændringsforslag 112
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. I artikel 11 tilføjes følgende stykke:
"2. Som en undtagelse fra stk. 1 og 2, 
gælder det, at hvis der tildeles en eneret i 
forbindelse med den af hensyn til 
digitaliseringen af kulturskattene 
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nødvendige kommercielle udnyttelse, må 
varigheden af eneretten generelt ikke 
være på mere end fem år. De aftaler om 
eneret, der indgås efter dette direktivs 
ikrafttræden, skal være gennemskuelige 
og offentligt tilgængelige. Når der findes 
en eneret til præferentiel kommerciel 
udnyttelse, der er nødvendig for at 
digitalisere kulturelle ressourcer, skal 
organet i den offentlige sektor forsynes 
med en kopi af de digitaliserede kulturelle 
ressourcer som en del af denne aftale, og 
alle bestemmelser i denne aftale betragtes 
som ugyldige, såfremt de efter aftalens 
udløb resulterer i en begrænsning af 
videreanvendelsen af en digital kopi af en 
kulturel ressource, der var offentliggjort, 
inden aftalen blev indgået."

Or. en

Ændringsforslag 113
Ivailo Kalfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. I artikel 11 tilføjes følgende stykke:
"2. Hvis en eneret vedrører præferentiel 
kommerciel udnyttelse, som er nødvendig 
for at digitalisere kulturelle ressourcer, 
må en sådan præferentiel udnyttelse ikke 
vare over 10 år, og den vil ikke blive 
underkastet revision. Sådanne aftaler om 
eneret, der indgås efter dette direktivs 
ikrafttræden, skal være gennemskuelige 
og offentligt tilgængelige. Hvis der findes 
en eneret vedrørende præferentiel 
kommerciel udnyttelse, som er nødvendig 
for at digitalisere kulturelle ressourcer, 
skal det offentlige organ have leveret en 
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kopi af de digitaliserede kulturelle 
ressourcer som en del af denne aftale. 
Alle digitale kopier skal gøres frit 
tilgængelige for offentligheden efter 
udløbet af aftalen om eneret.

Or. en

Ændringsforslag 114
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 10
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 således:

Sådanne aftaler, der omfatter 
kulturinstitutioner og 
universitetsbiblioteker, skal imidlertid 
ophøre ved kontraktens udløb eller under 
alle omstændigheder senest den 31. 
december 20XX [6 år efter direktivets 
ikrafttrædelsesdato].

"3. Eksisterende aftaler om eneret, der
ikke er omfattet af undtagelsen i stk. 2, 
skal afsluttes ved kontraktens udløb eller 
under alle omstændigheder senest den 31. 
december 2008. Med hensyn til 
eksisterende ordninger, der vedrører 
biblioteker (herunder 
universitetsbiblioteker), museer og 
arkiver, er kun ordninger indgået efter
den 1. januar 2012 omfattet af 
begrænsningerne af varigheden i henhold 
til dette direktiv."

Or. en

Ændringsforslag 115
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 10
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:

Sådanne aftaler, der omfatter 
kulturinstitutioner og 
universitetsbiblioteker, skal imidlertid
ophøre ved kontraktens udløb eller under 
alle omstændigheder senest den 31. 
december 20XX [6 år efter direktivets 
ikrafttrædelsesdato].

"3. Eksisterende aftaler om eneret, der 
ikke opfylder betingelserne for en 
undtagelse, jf. 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, og som ikke opfylder 
betingelserne for en undtagelse, jf. stk. 2 
eller stk. 2a, skal ophøre ved kontraktens 
udløb eller under alle omstændigheder 
senest den 31. december 20XX [10 år efter 
direktivets ikrafttrædelsesdato]."

Or. de

Ændringsforslag 116
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 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) indsættes følgende stk. 2a, og stk. 3
affattes således:

Or. en

Ændringsforslag 117
Adina-Ioana Vălean
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 10
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:

udgår

Sådanne aftaler, der omfatter 
kulturinstitutioner og 
universitetsbiblioteker, skal imidlertid 
ophøre ved kontraktens udløb eller under 
alle omstændigheder senest den 31. 
december 20XX [6 år efter direktivets 
ikrafttrædelsesdato].

Or. en

Ændringsforslag 118
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 10
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:

udgår

Sådanne aftaler, der omfatter 
kulturinstitutioner og 
universitetsbiblioteker, skal imidlertid 
ophøre ved kontraktens udløb eller under 
alle omstændigheder senest den 31. 
december 20XX [6 år efter direktivets 
ikrafttrædelsesdato].

Or. en
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Ændringsforslag 119
Sajjad Karim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne aftaler, der omfatter 
kulturinstitutioner og 
universitetsbiblioteker, skal imidlertid 
ophøre ved kontraktens udløb eller under 
alle omstændigheder senest den 31. 
december 20XX [6 år efter direktivets
ikrafttrædelsesdato].

Eksisterende aftaler, der vedrører 
biblioteker (herunder 
universitetsbiblioteker), museer og 
arkiver, er kun omfattet af 
begrænsningerne af varigheden i henhold 
til dette direktiv, hvis de er indgået efter 
direktivets ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det skal tydeliggøres, hvilke "kulturelle institutioner", der menes i denne artikel. Det skal 
også sikres, at de eksisterende offentlig-private partnerskaber ikke påvirkes i negativ retning.

Ændringsforslag 120
Ivailo Kalfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne aftaler, der omfatter 
kulturinstitutioner og 
universitetsbiblioteker, skal imidlertid 
ophøre ved kontraktens udløb eller under 
alle omstændigheder senest den 31. 
december 20XX [6 år efter direktivets 
ikrafttrædelsesdato].

Sådanne aftaler, der omfatter 
kulturinstitutioner og 
universitetsbiblioteker, skal imidlertid 
ophøre ved kontraktens udløb.

Or. en



PE496.525v01-00 68/72 AM\913765DA.doc

DA

Ændringsforslag 121
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne aftaler, der omfatter 
kulturinstitutioner og 
universitetsbiblioteker, skal imidlertid 
ophøre ved kontraktens udløb eller under 
alle omstændigheder senest den 31.
december 20XX [6 år efter direktivets 
ikrafttrædelsesdato].

For eksisterende aftaler, der vedrører 
biblioteker (herunder 
universitetsbiblioteker), museer og 
arkiver, er kun aftaler indgået efter den 1.
januar 2012 omfattet af begrænsningerne 
af varigheden i henhold til dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 122
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 10 a (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. I artikel 11 indsættes følgende 
stykke:
"(3a) Hvis en eneret vedrører præferentiel 
kommerciel udnyttelse, som er nødvendig 
for at digitalisere kulturelle ressourcer, 
må en sådan præferentiel udnyttelse 
normalt ikke vare over syv år, og den 
behøver ikke underkastes revision, jf. stk. 
1. De aftaler om eneret, der indgås efter 
dette direktivs ikrafttræden, skal være 
gennemskuelige og offentligt 
tilgængelige. Når der findes en eneret til 
præferentiel kommerciel udnyttelse, der er 
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nødvendig for at digitalisere kulturelle 
ressourcer, skal organet i den offentlige 
sektor forsynes med en kopi af de 
digitaliserede kulturelle ressourcer som 
en del af denne aftale, og alle 
bestemmelser i denne aftale betragtes som 
ugyldige, såfremt de efter aftalens udløb 
resulterer i en begrænsning af 
videreanvendelsen af en digital kopi af en 
kulturel ressource, der var offentliggjort, 
inden aftalen blev indgået."

Or. en

Ændringsforslag 123
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

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:

Or. de

Ændringsforslag 124
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. I artikel 13 (Revision) erstattes datoen 
1. juli 2008 med [3 år efter 

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

gennemførelsesdatoen]. 

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.

Or. da

Ændringsforslag 125
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 13 – stk. 2 a (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 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.
Kommissionen offentliggør hvert år en 
relevant resultattavle med 
resultatindikatorer for videreanvendelse 
af den offentlige sektors informationer.

Or. en

Ændringsforslag 126
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)
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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 andet 
år en 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 
myndigheds arbejde.

Or. de

Begrundelse

Der er ikke behov for en årlig indberetningspligt, da der ikke kan forventes nogen ændringer i 
de indberetningspligtige sagforhold inden for et år, og da en sådan ville betyde en 
uforholdsmæssig ekstra belastning for de offentlige instanser.

Ændringsforslag 127
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 13 – stk. 2 a (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 en årlig 
rapport for Kommissionen om omfanget af 
videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer, betingelserne, hvorunder de 
stilles til rådighed, og det i artikel 4, stk. 4, 
omtalte uvildige organs arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 128
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør inden for 18 måneder de love 
og administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

1) Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør inden for 12 måneder de love 
og administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

Or. ro


