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Ändringsförslag 12
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Data och information som framställs 
av medlemsstaternas regeringar, den 
offentliga sektorn och EU:s institutioner 
och organ utgör en omfattande, 
diversifierad och värdefull pool av 
resurser som kan gynna 
kunskapsekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 13
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Riktlinjer om fri tillgång till data som 
främjar bred tillgänglighet och 
vidareutnyttjande av offentlig information 
för privata eller kommersiella syften, med 
minimala eller inga rättsliga, tekniska eller 
ekonomiska begränsningar, kan spela en 
viktig roll när det gäller att sporra 
utvecklingen av nya tjänster baserade på 
nya sätt att kombinera och utnyttja sådan 
information. Detta kräver dock lika villkor 
på unionsnivå som styr huruvida 
vidareutnyttjande av handlingar är tillåtet 
eller ej, vilket inte kan uppnås genom att 
låta de enskilda medlemsstaternas 
nationella regler, förfaranden och 
offentliga myndigheter avgöra frågan.

(2) Riktlinjer om fri tillgång till data som 
främjar bred tillgänglighet och 
vidareutnyttjande av offentlig information 
för privata eller kommersiella syften, med 
minimala eller inga rättsliga, tekniska eller 
ekonomiska begränsningar, kan spela en 
viktig roll när det gäller att sporra 
utvecklingen av nya tjänster baserade på 
nya sätt att kombinera och utnyttja sådan 
information, stimulera ekonomisk tillväxt 
och främja socialt engagemang. Detta 
kräver dock lika villkor på unionsnivå som 
styr huruvida vidareutnyttjande av 
handlingar är tillåtet eller ej, vilket inte kan 
uppnås genom att låta de enskilda 
medlemsstaternas nationella regler, 
förfaranden och offentliga myndigheter 
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avgöra frågan.

Or. en

Ändringsförslag 14
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Att tillåta vidarutnyttjande av 
handlingar som innehas av offentliga 
myndigheter ger mervärde för 
vidareutnyttjarna, för slutanvändarna och 
för samhället i stort och i många fall även 
för den offentliga myndigheten själv, då
vidareutnyttjare och användare kan ge 
återkoppling som gör att innehavaren kan 
förbättra kvaliteten på den information som 
samlas in.

(3) Att tillåta vidarutnyttjande av data och 
handlingar som innehas av offentliga 
myndigheter ger mervärde för 
vidareutnyttjarna, för slutanvändarna, för 
samhället i stort och för den offentliga 
myndigheten själv, genom att främja 
transparens och ge återkoppling från 
vidareutnyttjare och användare som gör att 
innehavaren kan förbättra kvaliteten på den 
information som samlas in.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Direktiv 2003/98/EG innehåller ingen 
skyldighet att tillåta vidareutnyttjande av
handlingar. Beslutet att tillåta 
vidarutnyttjande eller inte kommer även i 
fortsättningen att fattas av medlemsstaterna 
eller av den berörda offentliga 
myndigheten. Samtidigt bygger direktivet 
på nationella regler om tillträde till 
dokument. Vissa medlemsstater har 
uttryckligen kopplat rätten till 

(6) Direktiv 2003/98/EG ålägger inte 
medlemsstaterna att medge tillträde till 
den offentliga sektorns handlingar och att 
tillåta vidareutnyttjande av dem. Beslutet 
att tillåta vidarutnyttjande eller inte 
kommer även i fortsättningen att fattas av 
medlemsstaterna eller av den berörda 
offentliga myndigheten. Direktivet 
förenhetligar bara villkoren för hur 
handlingar ställs till förfogande för 
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vidarutnyttjande till denna tillträdesrätt, så 
att alla allmänt tillgängliga dokument 
även kan vidareutnyttjas. I andra 
medlemsstater är kopplingen mindre 
tydlig, vilket gör att det uppstår osäkerhet 
om rättsläget.

vidareutnyttjande. Samtidigt bygger 
direktivet på nationella regler om tillträde 
till dokument. Vissa medlemsstater har 
uttryckligen kopplat rätten till 
vidarutnyttjande till denna tillträdesrätt,
medan andra medlemsstater i sin 
lagstiftning gör en skillnad mellan å ena 
sidan rätten till vidareutnyttjande och å 
andra sidan de nationella bestämmelserna 
om tillgång till information respektive om 
informationsfrihet.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Medlemsstaternas bestämmelser om 
tillträde till den offentliga sektorns 
handlingar bygger på insyn och 
informationsfrihet. I vissa fall begränsas 
dock denna rättighet, exempelvis så, att 
den gäller bara för dem som har ett 
särskilt intresse av de berörda 
handlingarna. Begränsningar kan också 
förekomma om handlingarna innehåller 
känslig information om till exempel 
nationell eller allmän säkerhet.

Or. de

Ändringsförslag 17
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Skyldigheten att göra alla allmänt 
tillgängliga handlingar tillgängliga för 
vidareutnyttjande bör uppfyllas, men 
integritets- och personuppgiftsskyddet 
måste garanteras på unionsnivå, i 
enlighet med unionens 
dataskyddslagstiftning, inbegripet vid 
gränsöverskridande vidareutnyttjande av 
data, genom att en avidentifiering av 
personuppgifter säkerställs när så är 
lämpligt.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Direktiv 2003/98/EG ålägger inte 
medlemsstaterna vare sig att digitalisera 
befintligt analogt material eller att göra 
det maskinläsbart i teknikneutrala format. 
De offentliga myndigheterna får själva 
bestämma vilka data som digitaliseras 
samt när och under vilka betingelser detta 
görs.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Skäl 6c (nytt)



AM\913765SV.doc 7/72 PE496.525v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) Direktiv 2003/98/EG gäller för 
sådana handlingar vars tillhandahållande 
omfattas av de berörda offentliga 
myndigheternas offentliga uppdrag enligt 
lagstiftning eller andra bindande 
bestämmelser i den aktuella 
medlemsstaten. Detta offentliga uppdrag 
bör kunna definieras för de enskilda 
myndigheterna, antingen generellt eller 
från fall till fall.

Or. de

Ändringsförslag 20
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Direktiv 2003/98/EG bör därför 
innehålla en tydlig skyldighet för 
medlemsstaterna att göra alla allmänt 
tillgängliga handlingar tillgängliga för 
vidareutnyttjande. Eftersom detta innebär 
en begränsning av upphovsmännens 
immateriella rättigheter avseende 
handlingarna bör tillämpningsområdet 
för en sådan koppling mellan tillträdesrätt 
och rätt till vidareutnyttjande begränsas 
till vad som är strängt nödvändigt för att 
uppnå målen med införandet av 
skyldigheten. I detta avseende och med 
beaktande av unionens lagstiftning och 
medlemsstaternas och unionens 
internationella åtaganden, i synnerhet inom 
ramen för Bernkonventionen för skydd av 
litterära och konstnärliga verk och avtalet 
om handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet), bör 
handlingar för vilka tredjeparter innehar 
immateriella rättigheter uteslutas från 

(7) Med beaktande av unionens lagstiftning 
och medlemsstaternas och unionens 
internationella åtaganden, i synnerhet inom 
ramen för Bernkonventionen för skydd av 
litterära och konstnärliga verk och avtalet 
om handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet), bör 
handlingar för vilka tredjeparter innehar 
immateriella rättigheter uteslutas från 
tillämpningsområdet för direktiv 
2003/98/EG. Om en tredjepart var den 
ursprungliga ägaren till en handling som 
innehas av bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer och arkiv 
och som fortfarande skyddas av 
immateriella rättigheter, bör den 
handlingen vid tillämpningen av detta 
direktiv anses vara en handling till vilken 
tredjepart innehar immateriella rättigheter.
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tillämpningsområdet för direktiv 
2003/98/EG. Om en tredjepart var den 
ursprungliga ägaren till en handling som 
innehas av bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer och arkiv 
och som fortfarande skyddas av 
immateriella rättigheter, bör den 
handlingen vid tillämpningen av detta 
direktiv anses vara en handling till vilken 
tredjepart innehar immateriella rättigheter.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Direktiv 2003/98/EG bör därför 
innehålla en tydlig skyldighet för 
medlemsstaterna att göra alla allmänt 
tillgängliga handlingar tillgängliga för 
vidareutnyttjande. Eftersom detta innebär 
en begränsning av upphovsmännens 
immateriella rättigheter avseende 
handlingarna bör tillämpningsområdet för 
en sådan koppling mellan tillträdesrätt och 
rätt till vidareutnyttjande begränsas till vad 
som är strängt nödvändigt för att uppnå 
målen med införandet av skyldigheten. I 
detta avseende och med beaktande av 
unionens lagstiftning och medlemsstaternas 
och unionens internationella åtaganden, i 
synnerhet inom ramen för 
Bernkonventionen för skydd av litterära 
och konstnärliga verk och avtalet om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet), bör 
handlingar för vilka tredjeparter innehar 
immateriella rättigheter uteslutas från 
tillämpningsområdet för direktiv 
2003/98/EG. Om en tredjepart var den 

(7) Direktiv 2003/98/EG innebär en 
begränsning av upphovsmännens 
immateriella rättigheter avseende 
handlingarna. Därför bör 
tillämpningsområdet för en sådan koppling 
mellan tillträdesrätt och rätt till 
vidareutnyttjande begränsas till vad som är 
strängt nödvändigt för att uppnå målen 
med införandet av skyldigheten. I detta 
avseende och med beaktande av unionens 
lagstiftning och medlemsstaternas och 
unionens internationella åtaganden, i 
synnerhet inom ramen för 
Bernkonventionen för skydd av litterära 
och konstnärliga verk och avtalet om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet), bör 
handlingar för vilka tredjeparter innehar 
immateriella rättigheter uteslutas från 
tillämpningsområdet för direktiv 
2003/98/EG. Om en tredjepart var den 
ursprungliga ägaren till en handling som 
innehas av bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer och arkiv 
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ursprungliga ägaren till en handling som 
innehas av bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer och arkiv 
och som fortfarande skyddas av 
immateriella rättigheter, bör den 
handlingen vid tillämpningen av detta 
direktiv anses vara en handling till vilken 
tredjepart innehar immateriella rättigheter.

och som fortfarande skyddas av 
immateriella rättigheter, bör den 
handlingen vid tillämpningen av detta 
direktiv anses vara en handling till vilken 
tredjepart innehar immateriella rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 22
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Direktiv 2003/98/EG bör därför 
innehålla en tydlig skyldighet för 
medlemsstaterna att göra alla allmänt 
tillgängliga handlingar tillgängliga för 
vidareutnyttjande. Eftersom detta innebär 
en begränsning av upphovsmännens 
immateriella rättigheter avseende 
handlingarna bör tillämpningsområdet för 
en sådan koppling mellan tillträdesrätt och 
rätt till vidareutnyttjande begränsas till vad 
som är strängt nödvändigt för att uppnå 
målen med införandet av skyldigheten. I 
detta avseende och med beaktande av 
unionens lagstiftning och medlemsstaternas 
och unionens internationella åtaganden, i 
synnerhet inom ramen för 
Bernkonventionen för skydd av litterära 
och konstnärliga verk och avtalet om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet), bör 
handlingar för vilka tredjeparter innehar 
immateriella rättigheter uteslutas från 
tillämpningsområdet för direktiv 
2003/98/EG. Om en tredjepart var den 
ursprungliga ägaren till en handling som 
innehas av bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer och arkiv 

(7) Direktiv 2003/98/EG bör därför 
innehålla en tydlig skyldighet för 
medlemsstaterna, liksom för EU:s 
institutioner och organ, att göra alla 
allmänt tillgängliga handlingar tillgängliga 
för vidareutnyttjande och att alla sådana 
framtida handlingar bör framställas med 
hänsyn tagen till att de ska 
vidareutnyttjas. Eftersom detta innebär en 
begränsning av upphovsmännens 
immateriella rättigheter avseende 
handlingarna bör tillämpningsområdet för 
en sådan koppling mellan tillträdesrätt och 
rätt till vidareutnyttjande begränsas till vad 
som är strängt nödvändigt för att uppnå 
målen med införandet av skyldigheten. I 
detta avseende och med beaktande av 
unionens lagstiftning och medlemsstaternas 
och unionens internationella åtaganden, i 
synnerhet inom ramen för 
Bernkonventionen för skydd av litterära 
och konstnärliga verk och avtalet om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet), bör 
handlingar för vilka tredjeparter innehar 
immateriella rättigheter uteslutas från 
tillämpningsområdet för direktiv 
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och som fortfarande skyddas av 
immateriella rättigheter, bör den 
handlingen vid tillämpningen av detta 
direktiv anses vara en handling till vilken 
tredjepart innehar immateriella rättigheter.

2003/98/EG. Om en tredjepart var den 
ursprungliga ägaren till en handling som 
innehas av bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer och arkiv 
och som fortfarande skyddas av 
immateriella rättigheter, bör den 
handlingen vid tillämpningen av detta 
direktiv anses vara en handling till vilken 
tredjepart innehar immateriella rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 23
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Direktiv 2003/98/EG bör därför 
innehålla en tydlig skyldighet för
medlemsstaterna att göra alla allmänt 
tillgängliga handlingar tillgängliga för 
vidareutnyttjande. Eftersom detta innebär 
en begränsning av upphovsmännens 
immateriella rättigheter avseende 
handlingarna bör tillämpningsområdet för 
en sådan koppling mellan tillträdesrätt och 
rätt till vidareutnyttjande begränsas till vad 
som är strängt nödvändigt för att uppnå 
målen med införandet av skyldigheten. I 
detta avseende och med beaktande av 
unionens lagstiftning och medlemsstaternas 
och unionens internationella åtaganden, i 
synnerhet inom ramen för 
Bernkonventionen för skydd av litterära 
och konstnärliga verk och avtalet om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet), bör 
handlingar för vilka tredjeparter innehar 
immateriella rättigheter uteslutas från 
tillämpningsområdet för direktiv 
2003/98/EG. Om en tredjepart var den 
ursprungliga ägaren till en handling som 
innehas av bibliotek (även 

(7) I direktiv 2003/98/EG bör det därför 
fastställas att medlemsstaterna ska göra 
alla allmänt tillgängliga handlingar 
tillgängliga för vidareutnyttjande. Eftersom 
detta innebär en begränsning av 
upphovsmännens immateriella rättigheter 
avseende handlingarna bör 
tillämpningsområdet för en sådan koppling 
mellan tillträdesrätt och rätt till 
vidareutnyttjande begränsas till vad som är 
strängt nödvändigt för att uppnå målen 
med införandet av skyldigheten. I detta 
avseende och med beaktande av unionens 
lagstiftning och medlemsstaternas och 
unionens internationella åtaganden, i 
synnerhet inom ramen för 
Bernkonventionen för skydd av litterära 
och konstnärliga verk och avtalet om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet), bör 
handlingar för vilka tredjeparter innehar 
immateriella rättigheter uteslutas från 
tillämpningsområdet för direktiv 
2003/98/EG. Om en tredjepart var den 
ursprungliga ägaren till en handling som 
innehas av bibliotek (även 
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universitetsbibliotek), museer och arkiv 
och som fortfarande skyddas av 
immateriella rättigheter, bör den 
handlingen vid tillämpningen av detta 
direktiv anses vara en handling till vilken 
tredjepart innehar immateriella rättigheter.

universitetsbibliotek), museer och arkiv 
och som fortfarande skyddas av
immateriella rättigheter, bör den 
handlingen vid tillämpningen av detta 
direktiv anses vara en handling till vilken 
tredjepart innehar immateriella rättigheter.

Or. da

Ändringsförslag 24
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I syfte att kartlägga handlingar vars 
tillhandahållande inte omfattas av de 
berörda offentliga myndigheternas 
offentliga uppdrag enligt lagstiftning eller 
andra bindande bestämmelser i 
medlemsstaten, kan det offentliga 
uppdraget definieras generellt eller från 
fall till fall för enskilda offentliga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 25
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Handlingar som är allmän egendom 
och som innehas av bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer och arkiv 
kommer att förutsättas vara tillgängliga 
för vidareutnyttjande.

Or. en
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Ändringsförslag 26
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Detta direktiv bör genomföras och 
tillämpas i full överensstämmelse med 
bestämmelserna om skydd av 
personuppgifter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter. I 
synnerhet vid beviljande av tillstånd att 
vidareutnyttja handlingar, vars åtkomst 
inte begränsas av medlemsstaternas 
bestämmelser om tillgång, bör de 
begränsningar för behandling av 
personuppgifter som fastställs i den 
nationella lagstiftningen respekteras, i 
överensstämmelse med direktiv 95/46/EG.

Or. en

Ändringsförslag 27
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Direktivets tillämpningsområde bör 
utvidgas till att omfatta bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer och arkiv. 
Direktivet bör inte vara tillämpligt på andra 
kulturinstitutioner, såsom operor, baletter 
eller teatrar, inbegripet de arkiv som utgör 
en del av dessa institutioner.

(10) Direktivets tillämpningsområde bör 
utvidgas till att omfatta bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer, offentliga 
myndigheter som förvaltar arkeologiska 
och kulturella platser samt arkiv. 
Direktivet bör inte vara tillämpligt på andra 
kulturinstitutioner, såsom operor, baletter 
eller teatrar, inbegripet de arkiv som utgör 



AM\913765SV.doc 13/72 PE496.525v01-00

SV

en del av dessa institutioner.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) I fråga om utnyttjande, 
digitalisering och presentation av 
kulturtillgångar finns det ett rikt 
förgrenat samarbete mellan bibliotek 
(även universitetsbibliotek), museer och 
arkiv och privata partner, varvid de 
offentliga myndigheterna ger sina 
samarbetsparter ensamrätt att få tillgång 
till materialet och att använda det för 
kommersiella ändamål. I praktiken har 
det visat sig att dessa offentlig-privata 
partnerskap kan göra det möjligt att 
meningsfullt använda och snabbt utveckla 
kulturtillgångar och samtidigt påskynda 
utnyttjandet av kulturarvet för 
medborgarna. Därför bör exklusiva avtal 
inte uteslutas ur direktiv 2003/98/EG. 
Dessutom bör kulturinstitutionerna fritt 
få välja samarbetspartner, förutsatt att 
principerna om öppenhet och icke-
diskriminering följs.

Or. de

Ändringsförslag 29
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) EU:s institutioner och organ bör 
föregå med gott exempel när det gäller 
vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn, och därigenom 
förändra informationshanteringen inom 
hela den offentliga sektorn, genom att 
främja bästa metoder och ta fram 
innovativa tekniska lösningar. 

Or. en

Ändringsförslag 30
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Direktivets tillämpningsområde 
utökas till att omfatta regionala 
regeringar och lokala myndigheter, vilka 
utgör en särskilt viktig källa till 
information från den offentliga sektorn. 

Or. en

Ändringsförslag 31
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att förenkla vidareutnyttjande bör 
offentliga myndigheter tillgängliggöra 
handlingar i maskinläsbart format 
tillsammans med tillhörande metadata, när 
så är möjligt och lämpligt, i ett format som 
garanterar kompatibilitet, t.ex. genom att 

(11) För att förenkla vidareutnyttjande bör 
offentliga myndigheter tillgängliggöra 
handlingar i maskinläsbart format 
tillsammans med tillhörande metadata, när 
så är möjligt och lämpligt, genom att 
använda öppna standarder, i ett format 
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hantera handlingarna på ett sätt som 
överensstämmer med principerna som styr 
kraven på kompatibilitet och användbarhet 
för rumslig information i enlighet med 
Europaparlamentets och rådet direktiv 
2007/2/EG av den 14 mars 2007 om 
upprättande av en infrastruktur för rumslig 
information i Europeiska gemenskapen 
(Inspire).22

som garanterar kompatibilitet, t.ex. genom 
att hantera handlingarna på ett sätt som 
överensstämmer med principerna som styr 
kraven på kompatibilitet och användbarhet 
för rumslig information i enlighet med 
Europaparlamentets och rådet direktiv 
2007/2/EG av den 14 mars 2007 om 
upprättande av en infrastruktur för rumslig 
information i Europeiska gemenskapen 
(Inspire).22

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att förenkla vidareutnyttjande bör 
offentliga myndigheter tillgängliggöra 
handlingar i maskinläsbart format 
tillsammans med tillhörande metadata, när 
så är möjligt och lämpligt, i ett format som 
garanterar kompatibilitet, t.ex. genom att 
hantera handlingarna på ett sätt som 
överensstämmer med principerna som styr 
kraven på kompatibilitet och användbarhet 
för rumslig information i enlighet med 
Europaparlamentets och rådet direktiv 
2007/2/EG av den 14 mars 2007 om 
upprättande av en infrastruktur för rumslig 
information i Europeiska gemenskapen 
(Inspire).22

(11) För att förenkla vidareutnyttjande bör 
offentliga myndigheter tillgängliggöra 
handlingar i teknikneutralt maskinläsbart 
format tillsammans med tillhörande 
metadata, när så är möjligt och lämpligt, i 
ett format som garanterar kompatibilitet, 
t.ex. genom att hantera handlingarna på ett 
sätt som överensstämmer med principerna 
som styr kraven på kompatibilitet och 
användbarhet för rumslig information i 
enlighet med Europaparlamentets och rådet 
direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 
om upprättande av en infrastruktur för 
rumslig information i Europeiska 
gemenskapen (Inspire).22

Or. de

Ändringsförslag 33
Salvador Sedó i Alabart
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Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att förenkla vidareutnyttjande bör 
offentliga myndigheter tillgängliggöra 
handlingar i maskinläsbart format 
tillsammans med tillhörande metadata, när 
så är möjligt och lämpligt, i ett format som 
garanterar kompatibilitet, t.ex. genom att 
hantera handlingarna på ett sätt som 
överensstämmer med principerna som styr 
kraven på kompatibilitet och användbarhet 
för rumslig information i enlighet med 
Europaparlamentets och rådet direktiv 
2007/2/EG av den 14 mars 2007 om 
upprättande av en infrastruktur för rumslig 
information i Europeiska gemenskapen 
(Inspire).22

(11) För att förenkla vidareutnyttjande bör 
offentliga myndigheter tillgängliggöra 
handlingar i teknikneutralt och 
maskinläsbart format tillsammans med 
tillhörande metadata, när så är möjligt och 
lämpligt, i ett format som garanterar 
kompatibilitet, t.ex. genom att hantera 
handlingarna på ett sätt som 
överensstämmer med principerna som styr 
kraven på kompatibilitet och användbarhet 
för rumslig information i enlighet med 
Europaparlamentets och rådet direktiv 
2007/2/EG av den 14 mars 2007 om 
upprättande av en infrastruktur för rumslig 
information i Europeiska gemenskapen 
(Inspire).22

Or. en

Ändringsförslag 34
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Ett dokument bör anses som ett 
dokument i maskinläsbart format om det 
är i ett filformat som är strukturerat på ett 
sådant sätt att det tillåter datorprogram att 
enkelt identifiera, känna igen och 
extrahera uppgifter av intresse i det. Data 
i filformat som är strukturerade i ett 
maskinläsbart format är maskinläsbara 
data. Maskinläsbara format kan finnas 
som formella öppna standarder eller inte. 
Dokument i filformat som begränsar 
sådan automatisk behandling eftersom 
data inte kan, eller inte enkelt kan, 
extraheras från dessa dokument bör inte 
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anses som dokument i maskinläsbart 
format. Medlemsstaterna bör, när så är 
lämpligt, främja användningen av öppna, 
maskinläsbara format.

Or. en

Ändringsförslag 35
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Om tillhandahållande och tillåtelse 
till vidareutnyttjande av handlingar är 
avgiftsbelagt, ska avgiften i princip 
begränsas till marginalkostnaderna. 
Hänsyn bör dock tas till att det är 
nödvändigt att se till att offentliga 
myndigheter inte hindras från att fungera 
normalt, eftersom detta täcker en väsentlig 
del av deras kostnader för deras uppdrag 
som offentlig myndighet eller andra 
särskilda verksamheter som omfattas av 
deras offentliga uppdrag liksom den 
normala driften av bibliotek, museer och 
arkiv. Dessa offentliga myndigheter bör 
ha rätt att ta ut högre avgifter för 
vidareutnyttjande. De samlade 
inkomsterna från tillhandahållande och 
tillåtelse till vidareutnyttjande av sådana 
handlingar bör inte överstiga kostnaden 
för insamling, framställning, 
reproduktion och spridning av dem, 
inklusive en rimlig avkastning på 
investeringar. Ansvar för att bevisa att 
avgifterna beror på kostnader, och 
överensstämmer med relevanta kriterier, 
ska ligga hos den offentliga myndighet 
som har avgiftsbelagt vidareutnyttjandet av 
handlingarna.

Or. en
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Ändringsförslag 36
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Om tillhandahållande och tillåtelse 
till vidareutnyttjande av handlingar är 
avgiftsbelagt, ska avgiften i princip 
begränsas till marginalkostnaderna.  
Hänsyn bör dock tas till att det är 
nödvändigt att se till att offentliga 
myndigheter inte hindras från att fungera 
normalt, eftersom de måste täcka en 
väsentlig del av sina kostnader för sitt
uppdrag som offentlig myndighet samt den 
normala driften av bibliotek, museer och 
arkiv. Dessa offentliga myndigheter bör 
ha rätt att ta ut högre avgifter för 
vidareutnyttjande. Sådana avgifter över 
marginalkostnaderna bör fastställas i 
enlighet med objektiva, öppet redovisade 
och kontrollerbara kriterier, och de 
samlade inkomsterna från 
tillhandahållande och tillåtelse till
vidareutnyttjande av sådana handlingar 
bör inte överstiga kostnaden för 
insamling, framställning, reproduktion 
och spridning av dem, inklusive en rimlig 
avkastning på investeringar. Ansvar för 
att bevisa att avgifterna beror på kostnader, 
och överensstämmer med relevanta
kriterier, ska ligga hos den offentliga 
myndighet som har avgiftsbelagt 
vidareutnyttjandet av handlingarna.

Or. en

Ändringsförslag 37
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert



AM\913765SV.doc 19/72 PE496.525v01-00

SV

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Om vidareutnyttjandet av handlingar 
är avgiftsbelagt, ska avgiften i princip 
begränsas till marginalkostnaderna för 
kopiering, tillhandahållande och 
spridning, såvida avgiften inte 
undantagsvis är berättigad med stöd av 
objektiva, öppet redovisade och 
kontrollerbara kriterier. Hänsyn bör tas till 
att det är nödvändigt att se till att offentliga 
myndigheter inte hindras från att fungera 
normalt, då driftkostnaderna för deras 
uppdrag som offentlig myndighet till en 
väsentlig del täcks av deras inkomster från 
utnyttjandet av sina immateriella 
rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 38
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Om vidareutnyttjandet av handlingar 
är avgiftsbelagt, ska avgiften i princip 
begränsas till marginalkostnaderna för 
kopiering och formatering för att 
säkerställa deras kompatibilitet och 
spridning, såvida avgiften inte 
undantagsvis är berättigad med stöd av 
objektiva, öppet redovisade och 
kontrollerbara kriterier. Hänsyn bör tas till 
att det är nödvändigt att se till att offentliga 
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uppdrag som offentlig myndighet till en 
väsentlig del täcks av deras inkomster från 
utnyttjandet av sina immateriella 
rättigheter. Ansvar för att bevisa att 
avgifterna beror på kostnader, och 
överensstämmer med relevanta 
kostnadsgränser, ska ligga hos den 
offentliga myndighet som har avgiftsbelagt 
vidareutnyttjandet av handlingarna.

myndigheter inte hindras från att fungera 
normalt, då driftkostnaderna för deras 
uppdrag som offentlig myndighet till en 
väsentlig del täcks av deras inkomster från 
utnyttjandet av sina immateriella 
rättigheter. Ansvar för att bevisa att
avgifterna beror på kostnader, och 
överensstämmer med relevanta 
kostnadsgränser, ska ligga hos den 
offentliga myndighet som har avgiftsbelagt 
vidareutnyttjandet av handlingarna.

Or. ro

Ändringsförslag 39
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. da
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Ändringsförslag 40
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 41
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För ett korrekt genomförande av vissa 
av inslagen i detta direktiv, såsom 
möjlighet till överprövning, iakttagande av 
avgiftsprinciper och 
rapporteringsskyldigheter, bör övervakning 
utföras av oberoende myndigheter som är 
behöriga på området vidareutnyttjande av 

(14) För ett korrekt genomförande av vissa 
av inslagen i detta direktiv, såsom 
möjlighet till överprövning, iakttagande av 
avgiftsprinciper och 
rapporteringsskyldigheter, bör övervakning 
utföras av en behörig, opartisk myndighet 
som har rätt att se över alla offentliga 
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information från den offentliga sektorn. 
För att garantera överensstämmelse mellan 
strategier på unionsnivå bör samordning 
mellan oberoende myndigheter 
uppmuntras, särskilt genom utbyte av 
information om bästa rutiner och riktlinjer 
för vidareutnyttjande av data.

myndigheters beslut om vidareutnyttjande.
För att garantera överensstämmelse mellan 
strategier på unionsnivå bör samordning 
mellan sådana myndigheter uppmuntras, 
särskilt genom utbyte av information om 
bästa rutiner och riktlinjer för 
vidareutnyttjande av data.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) För ett korrekt genomförande av vissa 
av inslagen i detta direktiv, såsom 
möjlighet till överprövning, iakttagande av 
avgiftsprinciper och 
rapporteringsskyldigheter, bör översyn 
utföras av myndigheter som är behöriga på 
området vidareutnyttjande av information 
från den offentliga sektorn.
Medlemsstaterna är skyldiga att överföra 
denna uppgift på en lämplig myndighet. 
För att garantera överensstämmelse mellan 
strategier på unionsnivå bör samordning 
mellan oberoende myndigheter 
uppmuntras, särskilt genom utbyte av 
information om bästa rutiner och riktlinjer 
för vidareutnyttjande av data.

Or. de

Motivering

Kravet på att det ska inrättas en särskild oberoende myndighet med rättsliga befogenheter 
strider mot medlemsstaternas insatser för att minska byråkratin och konsolidera budgetarna 
och innebär ett överflödigt ingrepp i medlemsstaternas rätt att välja organisationsform.
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Ändringsförslag 43
Béla Kovács

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Eftersom målet med detta direktiv, 
nämligen att underlätta skapandet av 
unionsomfattande informationsprodukter 
och informationstjänster som bygger på 
handlingar från den offentliga sektorn, att 
främja privata företags effektiva och 
gränsöverskridande användning av 
handlingar från den offentliga sektorn för 
att skapa förädlade informationsprodukter 
och informationstjänster och att begränsa 
snedvridningen av konkurrensen på 
unionsmarknaden, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, med 
hänsyn till att den nämnda åtgärden 
verkligen omfattar och inverkar på hela 
unionen, bättre kan uppnås på unionsnivå, 
bör unionen ges möjlighet att vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(15) Eftersom målet med detta direktiv, 
nämligen att underlätta skapandet av 
unionsomfattande informationsprodukter 
och informationstjänster som bygger på 
handlingar från den offentliga sektorn, att 
främja privata företags, särskilt små och 
medelstora företags, effektiva och 
gränsöverskridande användning av 
handlingar från den offentliga sektorn för 
att skapa förädlade informationsprodukter 
och informationstjänster och att begränsa 
snedvridningen av konkurrensen på 
unionsmarknaden, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, med 
hänsyn till att den nämnda åtgärden 
verkligen omfattar och inverkar på hela 
unionen, bättre kan uppnås på unionsnivå, 
bör unionen ges möjlighet att vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 44
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Handlingar och verk, inklusive 
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ljudproduktioner och audiovisuella 
produktioner, som produceras av 
public service-företag och andra organ 
eller deras dotterbolag för fullgörandet av 
ett uppdrag att verka i allmänhetens tjänst 
på radio- eller TV-området, bör av princip 
kunna vidareutnyttjas. Möjligheten att få 
tillgång till och vidareutnyttja sådana 
offentligt finansierade handlingar skulle 
vara särskilt gynnsamt för att stimulera 
framställningen av härlett kreativt 
innehåll och skulle möjliggöra en 
framtida livscykel för verk som finns i 
public service-företagens arkiv. 

Or. en

Ändringsförslag 45
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Varje medlemsstat bör göra 
offentlig information lättillgänglig genom 
en särskild kontaktpunkt, såsom en 
nationell PSI-portal, och därigenom se till 
att dataserier är lätta att hitta och 
använda, både nationellt och 
gränsöverskridande. Kommissionen bör 
skapa ett centralt europeiskt register över 
sina egna offentliga data, som också bör 
fungera som en ingångsportal för de 
nationella PSI-portalerna.

Or. en

Ändringsförslag 46
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Kommissionen bör hjälpa 
medlemsstaterna att genomföra direktivet 
på ett enhetligt sätt genom att bistå med 
vägledning, särskilt vad gäller uttag av 
avgifter och beräkning av kostnader, och 
om rekommenderade licensvillkor och 
format, efter samråd med berörda parter.

(18) Kommissionen bör hjälpa 
medlemsstaterna att genomföra direktivet 
på ett enhetligt sätt genom att bistå med 
förslag, särskilt vad gäller uttag av avgifter 
och beräkning av kostnader, och om 
rekommenderade licensvillkor och format, 
efter samråd med berörda parter.

Or. de

Ändringsförslag 48
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Skäl 18



PE496.525v01-00 26/72 AM\913765SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Kommissionen bör hjälpa 
medlemsstaterna att genomföra direktivet 
på ett enhetligt sätt genom att bistå med 
vägledning, särskilt vad gäller uttag av 
avgifter och beräkning av kostnader, och 
om rekommenderade licensvillkor och 
format, efter samråd med berörda parter.

(18) Kommissionen får hjälpa 
medlemsstaterna att genomföra direktivet 
på ett enhetligt sätt genom att bistå med 
vägledning, särskilt vad gäller uttag av 
avgifter och beräkning av kostnader, och 
om rekommenderade licensvillkor och 
format, efter samråd med berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 49
Sajjad Karim

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Punkt 2 b ska ersättas med följande:
”(b) handlingar till vilka tredjepart 
innehar immateriella rättigheter, 
inklusive handlingar som innehas av ett 
universitetsbibliotek och till vilka 
universitetet innehar de immateriella 
rättigheterna,”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag avser att klargöra att direktivet inte kan tillämpas på handlingar som 
innehas av ett bibliotek som är en del av ett universitet, och till vilka universitetet innehar de 
immateriella rättigheterna. Ett universitet och dess bibliotek får utgöra en enda juridisk 
person. Utan denna ändring skulle uteslutande av handlingar som omfattas av tredjeparts 
immateriella rättigheter inte gälla om ett bibliotek innehar handlingen men de immateriella 
rättigheterna innehas av universitetet eftersom universitetet inte skulle vara en separat (dvs. 
tredje) part.
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Ändringsförslag 50
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I punkt 2 ska led d utgå.

Or. en

Ändringsförslag 51
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 2
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 1 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”e) handlingar som finns hos utbildnings-
och forskningsinstitutioner som skolor, 
universitet (förutom handlingar som finns 
hos universitetsbibliotek vilka inte är 
forskningshandlingar och som omfattas av 
tredjeparts immateriella rättigheter) och 
forskningsinrättningar, inklusive i 
förekommande fall organisationer som 
inrättats för överföring av 
forskningsresultat, och”

”e) handlingar som finns hos utbildnings-
och forskningsinstitutioner som skolor, 
universitet (förutom handlingar som finns 
hos universitetsbibliotek vilka inte är 
forskningshandlingar och som omfattas av 
tredjeparts immateriella rättigheter), 
inklusive organisationer som inrättats för 
överföring av forskningsresultat, och”

Or. en

Ändringsförslag 52
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 1 – punkt 2 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I punkt 2 ska följande led införas 
efter led e):
“ea) handlingar som innehas av arkiv, 
museer eller bibliotek (även 
universitetsbibliotek) och som är särskilt 
religiöst känsliga eller som rör traditionell 
kunskap,”

Or. en

Motivering

Man måste se till att kulturinstitutioner som innehar material som är särskilt religiöst känsligt 
eller som rör traditionell kunskap, kan hantera vidareutnyttjande av sådant material på ett 
etiskt sätt.

Ändringsförslag 53
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 3
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 1 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”f) handlingar som finns hos andra 
kulturinstitutioner än museer, bibliotek och 
arkiv.”

”f) handlingar som finns hos andra 
kulturinstitutioner än bibliotek, museer, 
offentliga myndigheter som förvaltar 
arkeologiska och kulturella platser samt 
arkiv.”

Or. en

Ändringsförslag 54
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 1 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 1 ska punkt 3 ersättas med 
följande:
“3. Detta direktiv bygger på och påverkar 
inte tillämpningen av medlemsstaternas 
bestämmelser om tillgång.”

Or. en

Ändringsförslag 55
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5a. Offentliga myndigheter bör se till att 
tillgång till och vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn 
sker i enlighet med unionens 
dataskyddslagstiftning.”

Or. en

Ändringsförslag 56
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 2 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
”1. offentlig myndighet: statliga, 
regionala eller lokala myndigheter och 
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organ som lyder under offentlig rätt, samt 
sammanslutningar av en eller flera 
sådana myndigheter eller av ett eller flera 
sådana organ som lyder under offentlig 
rätt och andra företag som fått i uppdrag 
att tillhandahålla tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse,”

Or. en

Motivering

Denna utvidgning är särskilt relevant, också när det gäller offentliga transporter och 
hälsoinformation.

Ändringsförslag 57
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I artikel 2.2 ska led a ersättas med 
följande:
”a) som särskilt har inrättats för att 
tillgodose behov i det allmännas intresse, 
förutsatt att behovet inte uteslutande har 
industriell eller kommersiell karaktär, 
samt”

Or. en

Ändringsförslag 58
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1c (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 2 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. I artikel 2.3 (definitioner), ska led a 
ersättas med följande:
a) allt innehåll, oberoende av medium (på 
papper eller lagrat elektroniskt eller i 
form av ljud- eller bildinspelningar eller 
audiovisuella inspelningar, inklusive 
programvarans källkod),

Or. en

Ändringsförslag 59
Salvador Sedó i Alabart

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. maskinläsbart format: att digitala 
dokument är strukturerade så att 
datorprogram på ett teknikneutralt sätt 
kan extrahera enskilda uppgifter av 
intresse.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. maskinläsbart format: att digitala 
dokument är tillräckligt strukturerade för

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

datorprogram på ett teknikneutralt sätt kan 
extrahera enskilda uppgifter av intresse.”

Or. de

Ändringsförslag 61
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. maskinläsbart format: att ett digitalt
dokument är strukturerat på sådant sätt att 
datorprogram på ett tillförlitligt sätt kan 
identifiera enskilda faktauppgifter och 
dessas interna struktur.

Or. en

Ändringsförslag 62
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I artikel 2 ska följande punkt läggas 
till:
”6a. företag som fått i uppdrag att 
tillhandahålla tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse definieras i 
kommissionens beslut av den 
28 november 2005 om tillämpningen av 
artikel 106.2 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt på statligt stöd i 
form av ersättning för offentliga tjänster 
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som beviljas vissa företag som fått i 
uppdrag att tillhandahålla tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse; de 
handlingar som omfattas av detta direktiv 
är handlingar som är strikt förbundna 
med tillhandahållandet av tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse.

Or. en

Motivering

Definition i enlighet med EU-lagstiftningen.

Ändringsförslag 63
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I artikel 2 ska följande punkt läggas 
till:
6a. allmänt tillgängliga handlingar: 
handlingar som är tillgängliga enligt 
nationella bestämmelser om tillgång till 
handlingar. Detta omfattar, i tillämpliga 
fall, handlingar som innehas av privata 
organisationer som utför offentliga 
uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 64
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 2 – punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. I artikel 2 ska följande punkt läggas 
till:
”6b. formell standard: en standard som 
har kodifierats i skriftlig form, med 
utförliga specifikationer för kraven på 
hur datorprogram ska göras 
driftkompatibla för hanteringen av 
ärenden.”

Or. en

Ändringsförslag 65
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. I artikel 2 ska följande punkt läggas 
till:
”6c. öppna standarder: formatets 
specifikationer handhas av en icke 
vinstdrivande organisation, till vilken 
medlemsavgifter inte är en förutsättning 
för medlemskap, och vidareutvecklingen 
av dem sker på grundval av ett öppet 
beslutsförfarande som alla berörda parter 
kan ta del i; dokumentet med formatets 
specifikationer är fritt tillgängligt och de 
immateriella rättigheterna till standarden 
har gjorts oåterkalleligen tillgängliga 
utan avgiftsplikt.”

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Om inte annat följer av punkt 2 ska 
medlemsstaterna se till att handlingar som 
avses i artikel 1 ska kunna vidareutnyttjas 
för kommersiella eller icke-kommersiella 
syften i enlighet med villkoren i kapitlen 
III och IV.

(1) Om inte annat följer av punkt 2 ska 
medlemsstaterna se till att de offentliga 
myndigheters handlingar som avses i 
artikel 1 ska kunna vidareutnyttjas för 
kommersiella eller icke-kommersiella 
syften i enlighet med villkoren i kapitlen 
III och IV, förutsatt att de är av en typ som
klassificeras som tillgängliga enligt 
befintliga bestämmelser i 
medlemsstaterna om tillträde till 
information från den offentliga sektorn.
Handlingarna ska så långt som möjligt 
spridas i teknikneutrala och 
maskinläsbara format.

Or. de

Ändringsförslag 67
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Om inte annat följer av punkt 2 ska 
medlemsstaterna se till att handlingar som 
avses i artikel 1 ska kunna vidareutnyttjas 
för kommersiella eller icke-kommersiella 
syften i enlighet med villkoren i kapitlen 
III och IV.

(1) Om inte annat följer av punkt 2 ska 
medlemsstaterna se till att handlingar från 
de offentliga myndigheter som avses i 
artikel 1 ska kunna vidareutnyttjas för 
kommersiella eller icke-kommersiella 
syften i enlighet med villkoren i kapitlen 
III och IV.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För handlingar som bibliotek (inklusive 
universitetsbibliotek), museer och arkiv 
innehar de immateriella rättigheterna för 
ska medlemsstaterna, i det fall 
vidareutnyttjande av dessa handlingar 
tillåts, se till att dessa handlingar kan 
vidareutnyttjas för kommersiella eller icke-
kommersiella syften i enlighet med 
villkoren i kapitlen III och IV.”

(2) För handlingar som bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer och arkiv 
innehar de immateriella rättigheterna för 
ska medlemsstaterna, i det fall 
vidareutnyttjande av dessa handlingar 
tillåts, se till att dessa handlingar 
kan vidareutnyttjas för kommersiella eller 
icke-kommersiella syften i enlighet med 
villkoren i kapitlen III och IV, förutsatt att 
de är av en typ som klassificeras som 
tillgängliga enligt befintliga bestämmelser 
i medlemsstaterna om tillträde till 
information från den offentliga sektorn.
Handlingarna ska så långt som möjligt 
spridas i teknikneutrala och 
maskinläsbara format.”

Or. de

Ändringsförslag 69
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led 2 – inledningen
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I slutet av punkt 4 ska följande läggas 
till:

(2) Punkt 4 ska ersättas med följande:

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led 2
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”De mekanismer för överprövning som 
finns ska inbegripa möjligheten till en 
utvärdering utförd av en oberoende
myndighet som har givits särskilda 
rättsliga befogenheter vad gäller 
vidareutnyttjandet av information från 
den offentliga sektorn, och vars beslut är 
bindande för den berörda offentliga 
myndigheten.”

”De mekanismer för överprövning som 
finns ska inbegripa hänvisning till 
möjligheten till en utvärdering utförd av en 
myndighet i medlemsstaterna.”

Or. de

Motivering

Kravet på att det ska inrättas en särskild oberoende myndighet med rättsliga befogenheter 
strider mot medlemsstaternas insatser för att minska byråkratin och konsolidera budgetarna 
och innebär ett överflödigt ingrepp i medlemsstaternas rätt att välja organisationsform.

Ändringsförslag 71
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led 2
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”De mekanismer för överprövning som 
finns ska inbegripa möjligheten till en 
utvärdering utförd av en oberoende
myndighet som har givits särskilda 
rättsliga befogenheter vad gäller 

”I alla beslut om vidareutnyttjande ska det 
anges vilka möjligheter det finns till 
överprövning om sökanden vill överklaga 
beslutet. De mekanismer för överprövning 
som finns ska inbegripa möjligheten till en 
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vidareutnyttjandet av information från den 
offentliga sektorn, och vars beslut är 
bindande för den berörda offentliga 
myndigheten.”

utvärdering utförd av en opartisk 
tillsynsmyndighet, till exempel den 
nationella konkurrensmyndigheten, den 
nationella myndigheten för tillgång till 
handlingar eller den nationella rättsliga
myndighet som är behörig att undersöka 
klagomål, vad gäller vidareutnyttjandet av
handlingar från den offentliga sektorn, och 
vars beslut måste prövas av den berörda 
offentliga myndigheten.”

Or. en

Motivering

Termen ”opartisk myndighet” är mer passande än ”oberoende myndighet” med tanke på de 
regleringssituationer som råder i olika medlemsstater. Termen ”bindande” har specifika 
följder juridiskt och när det gäller resurser som skulle vara oproportionerliga. Införandet av 
bindande befogenheter kräver mer omfattande granskning under införlivandet och ytterligare 
en överklagandemekanism måste införas, vilket skulle innebära avsevärda kostnader och 
medföra juridiska följder som är oproportionerliga och omotiverade.

Ändringsförslag 72
Béla Kovács

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led 2
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”De mekanismer för överprövning som 
finns ska inbegripa möjligheten till en
utvärdering utförd av en oberoende 
myndighet som har givits särskilda
rättsliga befogenheter vad gäller 
vidareutnyttjandet av information från den 
offentliga sektorn, och vars beslut är 
bindande för den berörda offentliga 
myndigheten.”

”De mekanismer för överprövning som 
finns ska inbegripa möjligheten till en 
utvärdering utförd av en oberoende 
myndighet som har rättsliga befogenheter 
vad gäller vidareutnyttjandet av 
information från den offentliga sektorn, 
och vars beslut är bindande för den berörda 
offentliga myndigheten.”

Or. en
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Ändringsförslag 73
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led 2
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”De mekanismer för överprövning som 
finns ska inbegripa möjligheten till en 
utvärdering utförd av en oberoende 
myndighet som har givits särskilda rättsliga 
befogenheter vad gäller vidareutnyttjandet 
av information från den offentliga sektorn, 
och vars beslut är bindande för den berörda 
offentliga myndigheten.”

”De mekanismer för överprövning som 
finns ska inbegripa möjligheten till en 
utvärdering utförd av en opartisk
myndighet som har givits särskilda rättsliga 
befogenheter vad gäller vidareutnyttjandet 
av information från den offentliga sektorn, 
och vars beslut är bindande för den berörda 
offentliga myndigheten.”

Or. en

Ändringsförslag 74
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I punkt 1 ska frasen ”på elektronisk 
väg” ersättas med ”i maskinläsbart format 
och tillsammans med tillhörande 
metadata”.

(1) I punkt 1 ska frasen ”på elektronisk 
väg” ersättas med ”i maskinläsbart format 
och tillsammans med tillhörande metadata, 
vilka båda, så långt det är möjligt, bör 
vara förenliga med öppna, formella 
standarder”.

Or. en

Ändringsförslag 75
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I punkt 1 ska frasen ”på elektronisk 
väg” ersättas med ”i maskinläsbart format 
och tillsammans med tillhörande 
metadata”.

(1) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Offentliga myndigheter ska se till att 
deras handlingar tillhandahålls i alla 
redan befintliga format och i alla redan 
befintliga språkversioner, i teknikneutralt 
och maskinläsbart format med tillhörande 
metadata, om detta är möjligt och 
lämpligt. Detta ska inte medföra någon 
skyldighet för offentliga myndigheter att 
skapa nya handlingar, att digitalisera 
handlingar, att teknikneutralt göra 
handlingar maskinläsbara eller att 
anpassa handlingar för att uppfylla detta 
krav, och det ska inte heller medföra 
någon skyldighet att tillhandahålla utdrag 
ur handlingar om detta skulle kräva 
orimligt stora ansträngningar och inte 
endast en enkel hantering.”

Or. de

Ändringsförslag 76
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I punkt 1 ska frasen ”på elektronisk 
väg” ersättas med ”i maskinläsbart format 
och tillsammans med tillhörande 
metadata”.

(1) Artikel 5.1 ska ersättas med följande:
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Offentliga myndigheter ska se till att 
deras handlingar görs tillgängliga i alla 
redan befintliga format och i alla redan 
befintliga språkversioner, i maskinläsbart 
format som bygger på öppna standarder 
och tillsammans med tillhörande metadata, 
om detta är möjligt och lämpligt. 
Handlingar som framställs efter det att 
detta direktiv träder i kraft ska i princip 
göras tillgängliga i maskinläsbart format. 
Detta ska inte medföra någon skyldighet 
om anpassningen av befintliga 
handlingar, inklusive tillhandahållande 
av utdrag ur handlingar, skulle kräva 
orimligt stora ansträngningar enligt 
objektiva, öppet redovisade och 
kontrollerbara kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 77
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 1
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”1. Dokument kommer att göras 
tillgängliga utan kostnad när så är 
möjligt. Om avgifter tas ut för 
vidareutnyttjande av handlingar ska det 
totala belopp som tas ut av de offentliga 
myndigheterna begränsas till 
marginalkostnaderna för reproduktion och 
spridning.”

Or. en

Ändringsförslag 78
Sajjad Karim
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 1
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Utelämnande av orden ”insamling” och ”framställning” i denna bestämmelse är 
inkonsekvent med tanke på de kostnader som kan uppstå på detta område. Den föreslagna 
ändringen överensstämmer med artikel 6.4.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 1
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 80
Salvador Sedó i Alabart
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 1
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 81
Béla Kovács

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. I exceptionella fall, i synnerhet när 
offentliga myndigheter tar en väsentlig del 
av täckningen för sina driftskostnader i 
samband med utövandet av sitt offentliga 
uppdrag från utnyttjandet av sina 
immateriella rättigheter, kan offentliga 
myndigheter få tillstånd att avgiftsbelägga 
vidareutnyttjandet av handlingar utöver 
handlingarnas marginalkostnader i 
enlighet med objektiva, öppet redovisade 
och kontrollerbara kriterier, förutsatt att 
detta sker i allmänhetens intresse och 
godkänns av den oberoende 
kontrollmyndighet som avses i artikel 4.4 
samt att det inte påverkar tillämpningen 
av punkterna 3 och 4 i denna artikel.”

utgår

Or. en
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Motivering

Denna punkt är vagt definierad. Formuleringen ”exceptionella fall” saknar förklaring. 
Eftersom offentliga myndigheter dessutom kan få tillstånd att avgiftsbelägga 
vidareutnyttjandet av handlingar utöver handlingarnas marginalkostnader skulle detta 
innebära extra och förbjudna kostnader för små och medelstora företag.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. I exceptionella fall, i synnerhet när 
offentliga myndigheter tar en väsentlig del 
av täckningen för sina driftskostnader i 
samband med utövandet av sitt offentliga 
uppdrag från utnyttjandet av sina 
immateriella rättigheter, kan offentliga 
myndigheter få tillstånd att avgiftsbelägga 
vidareutnyttjandet av handlingar utöver 
handlingarnas marginalkostnader i 
enlighet med objektiva, öppet redovisade 
och kontrollerbara kriterier, förutsatt att 
detta sker i allmänhetens intresse och 
godkänns av den oberoende 
kontrollmyndighet som avses i artikel 4.4 
samt att det inte påverkar tillämpningen 
av punkterna 3 och 4 i denna artikel.”

”2. Punkt 1 ska inte gälla

a) i exceptionella fall när offentliga 
myndigheter måste gå med vinst för att
täcka en stor del av driftskostnaderna för 
utövandet av sitt offentliga uppdrag,
b) för bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer och arkiv.”

Or. de
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Motivering

De offentliga myndigheterna bör få ta ut kostnadstäckande avgifter för kommersiellt 
vidareutnyttjande, för att utgifterna för vidareförmedlingen av data ska kunna överföras, och 
på så vis undvika negativa följder, både på kvaliteten hos information från den offentliga 
sektorn och på sektorns förmåga att investera i detta område. Bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer och arkiv måste delvis själva stå för sina driftskostnader. Ett 
bortfall av dessa inkomster skulle leda till stora underskott i medlemsstaternas 
kulturbudgetar.

Ändringsförslag 83
Salvador Sedó i Alabart

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. I exceptionella fall, i synnerhet när 
offentliga myndigheter tar en väsentlig del 
av täckningen för sina driftskostnader i 
samband med utövandet av sitt offentliga 
uppdrag från utnyttjandet av sina 
immateriella rättigheter, kan offentliga 
myndigheter få tillstånd att avgiftsbelägga 
vidareutnyttjandet av handlingar utöver 
handlingarnas marginalkostnader i 
enlighet med objektiva, öppet redovisade 
och kontrollerbara kriterier, förutsatt att 
detta sker i allmänhetens intresse och 
godkänns av den oberoende 
kontrollmyndighet som avses i artikel 4.4 
samt att det inte påverkar tillämpningen 
av punkterna 3 och 4 i denna artikel.”

”2. Punkt 1 ska inte tillämpas på

a) offentliga myndigheter som är skyldiga 
att skapa inkomster för att täcka en 
väsentlig del av sina kostnader för 
insamling, framställning, reproduktion 
och spridning av dokument,
b) bibliotek (även universitetsbibliotek), 
museer och arkiv.”

Or. en
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Ändringsförslag 84
Sajjad Karim

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. I exceptionella fall, i synnerhet när
offentliga myndigheter tar en väsentlig del 
av täckningen för sina driftskostnader i 
samband med utövandet av sitt offentliga 
uppdrag från utnyttjandet av sina 
immateriella rättigheter, kan offentliga
myndigheter få tillstånd att avgiftsbelägga 
vidareutnyttjandet av handlingar utöver 
handlingarnas marginalkostnader i 
enlighet med objektiva, öppet redovisade 
och kontrollerbara kriterier, förutsatt att
detta sker i allmänhetens intresse och 
godkänns av den oberoende 
kontrollmyndighet som avses i artikel 4.4 
samt att det inte påverkar tillämpningen av
punkterna 3 och 4 i denna artikel.”

”2. Punkt 1 är inte tillämplig på offentliga 
myndigheter som skapar inkomster för att 
täcka en väsentlig del av sina kostnader i 
samband med utövandet av sitt offentliga 
uppdrag eller eventuella särskilda 
verksamheter som ryms inom deras
offentliga uppdrag. Detta undantag ska 
tillämpas utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 4 i denna artikel.”

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater finns det ett avsevärt antal myndigheter som måste skapa inkomster 
genom att reproducera information från den offentliga sektorn. Denna formulering skapar 
större klarhet en den som föreslås av kommissionen. Begränsningarna beskrivs i punkt 4 i 
denna artikel.

Ändringsförslag 85
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 1
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. I exceptionella fall, i synnerhet när
offentliga myndigheter tar en väsentlig del 
av täckningen för sina driftskostnader i
samband med utövandet av sitt offentliga 
uppdrag från utnyttjandet av sina 
immateriella rättigheter, kan offentliga 
myndigheter få tillstånd att avgiftsbelägga 
vidareutnyttjandet av handlingar utöver 
handlingarnas marginalkostnader i 
enlighet med objektiva, öppet redovisade 
och kontrollerbara kriterier, förutsatt att
detta sker i allmänhetens intresse och 
godkänns av den oberoende 
kontrollmyndighet som avses i artikel 4.4 
samt att det inte påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 i denna artikel.”

”2. I exceptionella fall kan offentliga 
myndigheter, om information från den 
offentliga sektorn utgör en väsentlig del 
av deras verksamhetsbudget, uttryckligen 
få tillåtelse av den oberoende 
myndigheten att ta ut avgifter för 
kostnader utöver marginalkostnaderna för 
insamling, framställning, reproduktion 
och/eller spridning av dokument. Dessa 
undantag bör beviljas av den oberoende 
myndigheten från fall till fall, förutsatt att 
detta är i allmänhetens intresse och sker i 
enlighet med objektiva, öppet redovisade 
och kontrollerbara kriterier och utan att det 
påverkar tillämpningen av punkterna 3 och 
4 i denna artikel, och de ska ses över vart 
tredje år.”

Or. en

Ändringsförslag 86
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. I exceptionella fall, i synnerhet när 
offentliga myndigheter tar en väsentlig del 
av täckningen för sina driftskostnader i 
samband med utövandet av sitt offentliga 
uppdrag från utnyttjandet av sina 
immateriella rättigheter, kan offentliga 
myndigheter få tillstånd att avgiftsbelägga 
vidareutnyttjandet av handlingar utöver 
handlingarnas marginalkostnader i enlighet 
med objektiva, öppet redovisade och 
kontrollerbara kriterier, förutsatt att detta 
sker i allmänhetens intresse och godkänns 
av den oberoende kontrollmyndighet som 

”2. I exceptionella fall, i synnerhet när 
offentliga myndigheter tar en väsentlig del 
av täckningen för sina driftskostnader i 
samband med utövandet av sitt offentliga 
uppdrag från utnyttjandet av sina 
immateriella rättigheter, kan offentliga 
myndigheter få tillstånd att avgiftsbelägga 
vidareutnyttjandet av handlingar utöver 
handlingarnas marginalkostnader i enlighet 
med objektiva, öppet redovisade och 
kontrollerbara kriterier, förutsatt att detta 
sker i allmänhetens intresse och godkänns 
av den opartiska myndighet som avses i 
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avses i artikel 4.4 samt att det inte påverkar 
tillämpningen av punkterna 3 och 4 i denna 
artikel.”

artikel 4.4 samt att det inte påverkar 
tillämpningen av punkterna 3 och 4 i denna 
artikel.”

Or. en

Ändringsförslag 87
Franck Proust

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. I exceptionella fall, i synnerhet när 
offentliga myndigheter tar en väsentlig del 
av täckningen för sina driftskostnader i 
samband med utövandet av sitt offentliga 
uppdrag från utnyttjandet av sina 
immateriella rättigheter, kan offentliga 
myndigheter få tillstånd att avgiftsbelägga 
vidareutnyttjandet av handlingar utöver 
handlingarnas marginalkostnader i enlighet 
med objektiva, öppet redovisade och 
kontrollerbara kriterier, förutsatt att detta 
sker i allmänhetens intresse och godkänns 
av den oberoende kontrollmyndighet som 
avses i artikel 4.4 samt att det inte påverkar 
tillämpningen av punkterna 3 och 4 i denna 
artikel.”

”2. När offentliga myndigheter tar en 
väsentlig del av täckningen för sina 
driftskostnader i samband med utövandet 
av sitt offentliga uppdrag från utnyttjandet 
av sina immateriella rättigheter, kan 
offentliga myndigheter få tillstånd att 
avgiftsbelägga vidareutnyttjandet av 
handlingar utöver handlingarnas 
marginalkostnader i enlighet med 
objektiva, öppet redovisade och 
kontrollerbara kriterier, förutsatt att detta 
sker i allmänhetens intresse och godkänns 
av den kontrollmyndighet som avses i 
artikel 4.4 samt att det inte påverkar 
tillämpningen av punkterna 3 och 4 i denna 
artikel.”

Or. fr

Ändringsförslag 88
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 1
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Trots vad som sägs i punkterna 1 och 
2 får bibliotek (även 
universitetpsbibliotek), museer och arkiv 
ta ut avgifter som överskrider 
marginalkostnaderna för 
vidareutnyttjande av handlingar som de 
innehar.”

utgår

Or. en

Ändringsförslag 89
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 1
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Trots vad som sägs i punkterna 1 och 
2 får bibliotek (även universitetsbibliotek), 
museer och arkiv ta ut avgifter som 
överskrider marginalkostnaderna för 
vidareutnyttjande av handlingar som de 
innehar.”

utgår

Or. de

Ändringsförslag 90
Franck Proust

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 1
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 ”3. Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 
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får bibliotek (även universitetsbibliotek), 
museer och arkiv ta ut avgifter som 
överskrider marginalkostnaderna för 
vidareutnyttjande av handlingar som de 
innehar.”

får bibliotek (även universitetsbibliotek), 
museer och arkiv ta ut avgifter som 
överskrider marginalkostnaderna för 
vidareutnyttjande av handlingar som de 
innehar. Dessa marginalkostnader ska 
fastställas enligt objektiva, öppet 
redovisade och kontrollerbara kriterier 
och vara föremål för godkännande av den 
myndighet som avses i artikel 4.4. 
Myndigheten ska ta hänsyn till 
flexibiliteten hos dessa institutioner när 
de fastställer sin avgiftsstruktur.”

Or. fr

Ändringsförslag 91
Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 2
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den nuvarande texten i artikel 6 ska bli 
punkt 4 med följande lydelse:

”4. Om avgifter tas ut i enlighet med 
punkt 2 bör de sammanlagda avgifterna 
fastställas i enlighet med objektiva och 
öppet redovisade kriterier som är variabla, 
och de sammanlagda inkomsterna från 
tillhandahållande av och tillåtelse till 
vidareutnyttjande av sådana handlingar 
får inte överstiga kostnaden för 
insamling, framställning, reproduktion, 
tillhandahållande och spridning av dem, 
inklusive en rimlig avkastning på 
investeringar. Avgifterna enligt punkterna 
1 och 2 bör vara kostnadsorienterade över 
en lämplig redovisningsperiod och 
beräknas i enlighet med de 
redovisningsprinciper som gäller för de 
berörda offentliga myndigheterna.”
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Or. de

Ändringsförslag 92
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 2
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Den nuvarande texten i artikel 6 ska bli 
punkt 4 och ändras på följande sätt:
Om avgifterna enligt punkterna 2 och 3 
tas ut får de sammanlagda inkomsterna 
från tillhandahållande och tillåtelse till 
vidareutnyttjande av sådana handlingar 
inte överstiga kostnaden för insamling, 
framställning, reproduktion och spridning 
av dem, inklusive en rimlig avkastning på 
investeringar. Avgifterna bör vara 
kostnadsorienterade över en lämplig 
redovisningsperiod och beräknas i 
enlighet med de redovisningsprinciper 
som gäller för de berörda offentliga 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

De avgifter som man hänvisar till är de avgifter fastställs i punkterna 2 och 3 (och är därmed 
inte begränsade till marginalkostnaderna). I detta fall, vilket är tydligt enligt punkt 4, 
omfattas avgifterna av två viktiga krav: Den totala inkomsten får inte överstiga kostnaderna 
för insamling, framställning, reproduktion och spridning, inklusive en rimlig avkastning på 
investeringar. De måste också vara kostnadsorienterade över en lämplig redovisningsperiod.

Ändringsförslag 93
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 2
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Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Om avgifter tas ut i enlighet med 
punkt 2 bör de sammanlagda avgifterna 
fastställas i enlighet med objektiva och 
öppet redovisade kriterier som är 
kontrollerbara och de sammanlagda 
inkomsterna från tillhandahållande och 
tillåtelse till vidareutnyttjande av sådana 
handlingar får inte överstiga kostnaden 
för insamling, framställning, 
reproduktion, spridning, bevarande och 
rättighetsklarering av dem, inklusive en 
rimlig avkastning på investeringar.
Avgifterna bör vara kostnadsorienterade 
över en lämplig redovisningsperiod och 
beräknas i enlighet med de 
redovisningsprinciper som gäller för de 
berörda offentliga myndigheterna.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 2a (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 a. Följande punkt ska läggas till efter 
punkt 4:
”4a. Medlemsstaterna ska utse en lämplig 
och sakkunnig myndighet för att granska 
om kriterierna för beräkningen av 
avgifter i punkt 4 efterlevts.”

Or. de
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Ändringsförslag 95
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 2a (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2 a) Följande punkt ska införas:
”4a. Medlemsstaterna ska utse den 
lämpliga myndighet eller de lämpliga 
myndigheter som utöver den offentliga 
myndigheten själv ska vara behöriga att 
fastställa kriterier för debitering av 
avgifter utöver marginalkostnaderna i 
enlighet med punkt 4.”

Or. en

Ändringsförslag 96
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 3
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) En ny punkt ska läggas till som punkt 
5:

utgår

”Ansvaret för att bevisa att avgifterna är 
förenliga med denna artikel ska åligga det 
offentliga organ som tar ut avgift för 
vidareutnyttjande.”.

Or. en
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Ändringsförslag 97
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 3
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Ansvaret för att bevisa att avgifterna är 
förenliga med denna artikel ska åligga det 
offentliga organ som tar ut avgift för 
vidareutnyttjande.”

utgår

Or. de

Ändringsförslag 98
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) I artikel 7 (Öppenhet) ska tredje 
meningen ersättas med följande:

”Den berörda offentliga myndigheten ska 
också ange vilka faktorer som kommer att 
beaktas vid beräkningen av avgifter i 
enlighet med artikel 6.”

Or. de

Ändringsförslag 99
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8 – led 1
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”1. Offentliga myndigheter får tillåta 
vidareutnyttjande av handlingar utan att 
ställa villkor eller får ställa villkor, när så 
är lämpligt, genom en licens som reglerar 
viktiga frågor. Sådana villkor ska inte i 
onödan begränsa möjligheterna till 
vidareutnyttjande och får inte användas för 
att begränsa konkurrensen.”

Or. de

Ändringsförslag 100
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8 – led 1
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”1. Offentliga myndigheter får tillåta 
vidarutnyttjande av handlingar utan att 
ställa villkor för icke-kommersiell 
användning eller får ställa villkor, till 
exempel att uppgift om källan ska anges, 
och när så är lämpligt genom licens. När 
handlingarna används i kommersiella 
syften ska det ställas ett minimivillkor om 
att källan ska anges. Sådana villkor ska 
inte i onödan begränsa möjligheterna till 
vidareutnyttjande och får inte användas för 
att begränsa konkurrensen.”

Or. en
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Motivering

När offentliga uppgifter används för kommersiella produkter bör detta anges i den stödjande 
dokumentationen, och t.ex. ange att offentliga karteringsdata används i navigationssystem för 
privata fordon. Företagen bör åläggas att göra denna information känd, i manualen eller i 
licensavtalen för slutanvändare, så att konsumenterna är medvetna om att inte alla uppgifter 
som används är äganderättsligt skyddade. Kraven på att källan till uppgifterna ska anges ska 
inte på något sätt begränsa användningen av dem.

Ändringsförslag 101
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8 – led 1
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. da

Ändringsförslag 102
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att det finns 
praktiska arrangemang för att underlätta 
sökningen på olika språk efter handlingar 

Medlemsstaterna ska se till att det finns 
praktiska arrangemang för att underlätta 
sökningen på olika språk efter handlingar 
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som finns att tillgå för vidareutnyttjande, 
till exempel i form av 
tillgångsförteckningar med relevanta 
metadata, helst online och i maskinläsbara 
format, över viktiga handlingar och i form 
av portaler som är kopplade till 
decentraliserade tillgångsförteckningar.”

som finns att tillgå för vidareutnyttjande, 
till exempel i form av 
tillgångsförteckningar med relevanta 
metadata, helst online och i maskinläsbara 
format, över viktiga handlingar och i form 
av portaler som är kopplade till 
decentraliserade tillgångsförteckningar.”

Detta ska inte medföra någon skyldighet 
för offentliga myndigheter att skapa nya 
handlingar eller att anpassa handlingar 
för att uppfylla detta krav, och det ska inte 
heller medföra någon skyldighet att 
tillhandahålla utdrag ur handlingar om 
detta skulle kräva orimligt stora 
ansträngningar och inte endast en enkel 
hantering.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att det finns
praktiska arrangemang för att underlätta 
sökningen på olika språk efter handlingar 
som finns att tillgå för vidareutnyttjande, 
till exempel i form av 
tillgångsförteckningar med relevanta 
metadata, helst online och i maskinläsbara 
format, över viktiga handlingar och i form 
av portaler som är kopplade till 
decentraliserade tillgångsförteckningar.”

Medlemsstaterna ska vidta praktiska 
arrangemang för att inom hela unionen
underlätta sökningen efter handlingar som 
finns att tillgå för vidareutnyttjande, till 
exempel i form av tillgångsförteckningar 
med relevanta metadata, helst i 
teknikneutrala och maskinläsbara format, 
över viktiga handlingar och i form av 
portaler som är kopplade till 
tillgångsförteckningarna.

Or. de
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Motivering

Det är förnuftigt att det införs språkliga sökmöjligheter och sådana erbjuds redan i dagens 
läge på frivillig grund. Med tanke på den offentliga sektorns ekonomiska situation skulle det 
dock innebära orimligt höga kostnader om man allmänt började kräva att sådana sökningar 
alltid ska kunna göras också på andra europeiska språk.

Ändringsförslag 104
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att det finns
praktiska arrangemang för att underlätta
sökningen på olika språk efter handlingar 
som finns att tillgå för vidareutnyttjande, 
till exempel i form av 
tillgångsförteckningar med relevanta 
metadata, helst online och i maskinläsbara 
format, över viktiga handlingar och i form 
av portaler som är kopplade till 
decentraliserade tillgångsförteckningar.”

Medlemsstaterna ska underlätta praktiska 
arrangemang för att söka på olika språk 
efter handlingar som finns att tillgå för 
vidareutnyttjande, till exempel i form av 
tillgångsförteckningar med relevanta 
metadata, helst i teknikneutrala och 
maskinläsbara format, över viktiga 
handlingar och i form av portaler som är 
kopplade till tillgångsförteckningarna.”

Or. en

Ändringsförslag 105
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att det finns
praktiska arrangemang för att underlätta
sökningen på olika språk efter handlingar 
som finns att tillgå för vidareutnyttjande, 

Medlemsstaterna ska vidta praktiska 
arrangemang för sökningen efter 
handlingar som finns att tillgå för 
vidareutnyttjande, till exempel i form av 
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till exempel i form av 
tillgångsförteckningar med relevanta 
metadata, helst online och i maskinläsbara 
format, över viktiga handlingar och i form 
av portaler som är kopplade till 
decentraliserade tillgångsförteckningar.”

tillgångsförteckningar med relevanta 
metadata, helst online och i maskinläsbara 
format, över viktiga handlingar och i form 
av portaler som är kopplade till 
decentraliserade tillgångsförteckningar.”

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag om att införa ”olika språk ” väcker farhågor om hur resurserna 
påverkas och om genomförandet i praktiken.

Ändringsförslag 106
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 9a
För att bidra till en konsekvent 
tillämpning av denna artikel får 
kommissionen fastställa riktlinjer med en 
förteckning över rekommenderade 
dataserier som finns tillgängliga för 
vidareutnyttjande.”

Or. en

Ändringsförslag 107
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 11 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. I artikel 11 ska punkt 2 ersättas med 
följande:
”2. Genom undantag från punkt 1 måste i 
sådana fall där en ensamrätt behövs för 
att tillhandahålla av en tjänst av allmänt 
intresse, giltigheten av skälet som 
motiverade tillståndet för ensamrätten ses 
över varje år, förutom i de fall där 
inverteringen omfattar en återbetalning 
som är högre än det år när den måste ses 
över åtminstone vart tredje år. De 
exklusiva avtal som ingås efter det att 
detta direktiv har trätt i kraft ska vara 
öppna för insyn och göras tillgängliga för 
allmänheten.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 11 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Artikel 11.2 ska ersättas med följande:
”2. Genom undantag från punkt 1 bör i 
sådana fall, där en ensamrätt behövs för 
att tillhandahålla en tjänst av allmänt 
intresse, giltigheten av det exklusiva 
avtalet prövas regelbundet och under alla 
omständigheter minst vart fjärde år. De 
exklusiva avtal som ingås efter det att 
detta direktiv har trätt i kraft ska omfattas 
av öppenhetsprincipen och offentliggöras 
av de berörda offentliga myndigheterna.”

Or. de
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Ändringsförslag 109
Franck Proust

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. I artikel 11 (Förbud mot exklusiva 
avtal) ska följande mening läggas till i 
slutet av punkt 2:
”Trots detta, om en ensamrätt har en 
specifik koppling till digitaliseringen av 
data och information med kulturellt syfte, 
ska den ses över minst vart tionde år.”

Or. fr

Motivering

Erfarenheterna inledningsvis har visat att arbetet med digitalisering kan bli långt och 
kostsamt. Detta handlar om specifika fall och därför är det nödvändigt att förlänga de 
exklusiva avtalens löptid för att skapa utrymme för konkurrens i syfte att säkerställa kvalitet i 
tillhandahållandet av denna tjänst av allmänt intresse. 

Ändringsförslag 110
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9b. I artikel 11 ska följande punkt 
införas:
”2a. Genom undantag från punkt 1 får, i 
sådana fall där en ensamrätt beviljas 
inom ramen för den kommersiella 
användning som behövs för 
digitaliseringen av kulturtillgångar, den 
kommersiella användningen inte pågå 
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längre än 7 år. Under denna period 
behöver ensamrätten inte prövas. De 
exklusiva avtal som ingås efter det att 
detta direktiv har trätt i kraft ska vara 
öppna för insyn och göras tillgängliga för 
allmänheten. Om det finns en ensamrätt i 
samband med förmånlig kommersiell 
användning som behövs för att 
digitalisera kulturtillgångar, ska den 
offentliga myndigheten få en kopia av de
digitaliserade kulturtillgångarna som en 
del av det avtalet, och alla villkor i ett 
sådant avtal ska vara ogiltiga om de går 
ut på att begränsa vidareutnyttjandet, 
efter det att avtalet har löpt ut, av en 
digital kopia av den kulturtillgång som 
var allmän egendom innan avtalet 
ingicks.”

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 11 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9b. I artikel 11 ska följande stycke läggas 
till:
”2a. Genom undantag från punkt 1 får, i 
sådana fall där en ensamrätt beviljas 
inom ramen för den kommersiella 
användning som behövs för att 
digitalisera kulturtillgångar, den 
kommersiella användningen inte pågå 
längre än 7 år. Under denna period 
behöver ensamrätten inte prövas. De 
offentliga myndigheterna ska få en kopia 
av de digitaliserade kulturtillgångarna 
som en del av det avtalet och får göra den 
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allmänt tillgänglig för vidareutnyttjande 
efter det att avtalet löpt ut. De exklusiva 
avtal som ingås efter det att detta direktiv 
har trätt i kraft ska vara öppna för insyn 
och göras tillgängliga för allmänheten.”

Or. de

Ändringsförslag 112
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9b. I artikel 11 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Genom undantag från punkterna 1 
och 2 får, i sådana fall där en ensamrätt 
beviljas inom ramen för den kommersiella 
användning som behövs för 
digitaliseringen av kulturtillgångar, det 
exklusiva avtalet i allmänhet inte pågå 
längre än 5 år. De exklusiva avtal som 
ingås efter det att detta direktiv har trätt i 
kraft ska vara öppna för insyn och göras 
tillgängliga för allmänheten. Om det finns 
en ensamrätt i samband med förmånlig 
kommersiell användning som behövs för 
att digitalisera kulturtillgångar, ska den 
offentliga myndigheten få en kopia av de 
digitaliserade kulturtillgångarna som en 
del av det avtalet, och alla villkor i ett 
sådant avtal ska vara ogiltiga om de går 
ut på att begränsa vidareutnyttjandet, 
efter det att avtalet har löpt ut, av en 
digital kopia av den kulturtillgång som 
var allmän egendom innan avtalet 
ingicks.”

Or. en
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Ändringsförslag 113
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9b. I artikel 11 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Om det finns en ensamrätt i samband 
med förmånlig kommersiell användning 
som behövs för att digitalisera 
kulturtillgångar, får perioden för en 
sådan förmånlig kommersiell användning 
inte överstiga 10 år och inte vara föremål 
för översyn. Sådana exklusiva avtal som 
ingås efter det att detta direktiv har trätt i 
kraft ska vara öppna för insyn och göras 
tillgängliga för allmänheten. Om det finns 
en ensamrätt i samband med förmånlig 
kommersiell användning som behövs för 
att digitalisera kulturtillgångar, ska den 
offentliga myndigheten få en kopia av de 
digitaliserade kulturtillgångarna som en 
del av det avtalet. Alla digitala kopior ska 
göras fritt tillgängliga för allmänheten 
när det exklusiva avtalet löper ut.

Or. en

Ändringsförslag 114
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. I artikel 11 (Förbud mot exklusiva 10. I artikel 11 (Förbud mot exklusiva 
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avtal) ska följande mening läggas till i 
slutet av punkt 3:

avtal) ska punkt 3 ersättas med följande:

”Sådana avtal som involverar 
kulturinstitutioner och 
universitetsbibliotek ska dock avslutas när 
kontraktet löper ut, eller senast den 31 
december 20xx [6 år efter att direktivet 
börjar gälla].”

”3. Befintliga exklusiva avtal som inte 
omfattas av undantaget i punkt 2 ska 
upphöra att gälla när kontraktet löper ut 
eller under alla omständigheter senast 
den 31 december 2008. När det gäller 
befintliga arrangemang som inbegriper 
bibliotek (även universitetsbibliotek), 
museer och arkiv, ska endast 
arrangemang som ingåtts efter den 
1 januari 2012 omfattas av de 
begränsningar av varaktighet som 
fastställs i detta direktiv.”

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I artikel 11 (Förbud mot exklusiva 
avtal) ska följande mening läggas till i 
slutet av punkt 3:

(10) I artikel 11 (Förbud mot exklusiva 
avtal) ska punkt 3 ändras på följande sätt:

”Sådana avtal som involverar 
kulturinstitutioner och 
universitetsbibliotek ska dock avslutas när 
kontraktet löper ut, eller senast den 31 
december 20xx [6 år efter att direktivet 
börjar gälla].”

”3. Befintliga exklusiva avtal som inte 
omfattas av undantaget i punkt 2 ska 
upphöra att gälla när kontraktet löper ut 
eller under alla omständigheter senast 
den 31 december 2008. Sådana avtal som 
involverar bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer och arkiv 
och som inte omfattas av undantaget 
enligt punkt 2 eller punkt 2a ska dock 
upphöra att gälla när kontraktet löper ut, 
eller under alla omständigheter senast 
den 31 december 20xx [10 år efter det att 
direktivet börjar gälla].”
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Or. de

Ändringsförslag 116
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10 – inledningen
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. I artikel 11 (Förbud mot exklusiva 
avtal) ska följande mening läggas till i 
slutet av punkt 3:

10. I artikel 11 (Förbud mot exklusiva 
avtal) ska följande punkt 2a läggas till och 
punkt 3 ersättas med följande:

Or. en

Ändringsförslag 117
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. I artikel 11 (Förbud mot exklusiva 
avtal) ska följande mening läggas till i 
slutet av punkt 3:

utgår

”Sådana avtal som involverar 
kulturinstitutioner och 
universitetsbibliotek ska dock avslutas när 
kontraktet löper ut, eller senast den 31 
december 20xx [6 år efter att direktivet 
börjar gälla].”

Or. en

Ändringsförslag 118
Salvador Sedó i Alabart
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. I artikel 11 (Förbud mot exklusiva 
avtal) ska följande mening läggas till i 
slutet av punkt 3:

utgår

”Sådana avtal som involverar 
kulturinstitutioner och 
universitetsbibliotek ska dock avslutas när 
kontraktet löper ut, eller senast den 31 
december 20xx [6 år efter att direktivet 
börjar gälla].”

Or. en

Ändringsförslag 119
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Sådana avtal som involverar 
kulturinstitutioner och 
universitetsbibliotek ska dock avslutas när 
kontraktet löper ut, eller senast den 31 
december 20xx [6 år efter att direktivet 
börjar gälla].”

Befintliga arrangemang som inbegriper 
bibliotek (även universitetsbibliotek), 
museer och arkiv, ska endast omfattas av 
de begränsningar om varaktighet som 
fastställs i detta direktiv om de ingicks 
efter ikraftträdandet av detta direktiv.”

Or. en

Motivering

Det måste vara tydligt vilka ”kulturinstitutioner” som avses i denna artikel. Det måste också 
säkerställas att befintliga privata partnerskap inte påverkas negativt.
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Ändringsförslag 120
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Sådana avtal som involverar 
kulturinstitutioner och universitetsbibliotek 
ska dock avslutas när kontraktet löper ut, 
eller senast den 31 december 20xx [6 år 
efter att direktivet börjar gälla].”

”Sådana avtal som involverar 
kulturinstitutioner och universitetsbibliotek 
ska dock avslutas när kontraktet löper ut.”

Or. en

Ändringsförslag 121
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Sådana avtal som involverar 
kulturinstitutioner och 
universitetsbibliotek ska dock avslutas när 
kontraktet löper ut, eller senast den 31 
december 20xx [6 år efter att direktivet 
börjar gälla].”

När det gäller befintliga arrangemang 
som inbegriper bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer och arkiv, 
ska endast arrangemang som ingåtts efter 
den 1 januari 2012 omfattas av de 
begränsningar av varaktighet som 
fastställs i detta direktiv.”

Or. en

Ändringsförslag 122
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10a (nytt)
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Direktiv 2003/98/EG
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. I artikel 11 ska följande punkt 5 
läggas till:
Genom undantag från punkt 1 om det 
finns en ensamrätt i samband med 
förmånlig kommersiell användning som 
behövs för att digitalisera 
kulturtillgångar, får perioden för en 
sådan förmånlig kommersiell användning 
i allmänhet inte överstiga sju år och inte 
vara föremål för översyn. De exklusiva 
avtal som ingås efter det att detta direktiv 
har trätt i kraft ska vara öppna för insyn 
och göras tillgängliga för allmänheten. 
Om det finns en ensamrätt i samband med 
förmånlig kommersiell användning som 
behövs för att digitalisera 
kulturtillgångar, ska den offentliga 
myndigheten få en kopia av de 
digitaliserade kulturtillgångarna som en 
del av det avtalet, och alla villkor i ett 
sådant avtal ska vara ogiltiga om de går 
ut på att begränsa vidareutnyttjandet, 
efter det att avtalet har löpt ut, av en 
digital kopia av den kulturtillgång som 
var allmän egendom innan avtalet 
ingicks.”

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – inledningen
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I artikel 13 (Översyn) ska datumet den (12) I artikel 13 (Översyn) ska datumet den 
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1 juli 2008 ersättas med [3 år från och med 
dagen för införlivande] och följande punkt 
ska läggas till:

1 juli 2008 ersättas med [5 år från och med 
dagen för ikraftträdande] och följande 
punkt ska läggas till:

Or. de

Ändringsförslag 124
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. I artikel 13 (Översyn) ska datumet den 
1 juli 2008 ersättas med [3 år från och med 
dagen för införlivande] och följande punkt 
ska läggas till:

12. I artikel 13 (Översyn) ska datumet den 
1 juli 2008 ersättas med [3 år från och med 
dagen för införlivande].

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

Or. da

Ändringsförslag 125
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska årligen överlämna 
en rapport till kommissionen om 
omfattningen av vidareutnyttjandet av 
information från den offentliga sektorn, om 

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

villkoren för tillgängliggörande av denna 
information och om den oberoende 
myndighetens arbete, vilken avses i 
artikel 4.4. Kommissionen ska årligen 
offentliggöra en relevant resultattavla 
med resultatindikatorer för 
vidareutnyttjandet av information från 
den offentliga sektorn.”

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Man förstår inte vad det skulle tjäna till med en skyldighet att avlägga rapport varje år, 
eftersom man inte kan vänta sig några ändringar i sak under ett enda år och de offentliga 
myndigheterna skulle påläggas oskäligt merarbete.

Ändringsförslag 127
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 13 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 128
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna ska senast inom 
18 månader anta och offentliggöra de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv. De ska genast till 
kommissionen överlämna texterna till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser 
och bestämmelserna i detta direktiv.

Medlemsstaterna ska senast inom 
12 månader anta och offentliggöra de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv. De ska genast till 
kommissionen överlämna texterna till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser 
och bestämmelserna i detta direktiv.

Or. ro


