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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0877),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0502/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 
20121,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget og Retsudvalget (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1
Forslag til direktiv
Henvisning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til udtalelsen fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse1, 

                                               
1 EUT C 191 af 29.6.2012, s. 129.
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______________
1Udtalelse fra Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse om 
Kommissionens pakke om åbne data af 
18. april 2012, herunder et forslag til 
direktiv om ændring af direktiv 
2003/98/EF om videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer (PSI).

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Uforholdsmæssigt høje gebyrer 
vanskeliggør videreanvendelsen af den 
offentlige sektors informationer og 
hæmmer SMV’ers gennemsigtighed og 
deltagelse i forbedringen af tjenester på 
grundlag af offentlige informationer. 
Offentlige myndigheder bør tilskyndes til 
så vidt muligt at garantere, at deres 
gebyrer for informationer ikke overstiger 
deres marginalomkostninger. Den 
offentlige sektors informationer er 
informationer, der er indsamlet, bestilt 
eller indhentet med henblik på den 
offentlige myndigheds interne anvendelse 
og ikke med henblik på videreanvendelse. 
Følgelig bør der udelukkende opkræves 
gebyrer for omkostningerne ved 
reproduktion og formidling. Såfremt der 
sker en negativ påvirkning af de offentlige 
enheders finansielle indtægter på grund 
af lavere indtægter fra salg af 
informationer, bør disse modtage 
kompensation fra det centrale budget, der 
formodes at drage fordel af den 
reducerede administration og 
stimuleringen af erhvervsaktiviteterne.

Or. en
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Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. er anerkendt i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder 
ejendomsretten (artikel 17). Intet i dette 
direktiv må fortolkes eller gennemføres på 
en måde, der ikke er i overensstemmelse 
med den europæiske 
menneskerettighedskonvention.

(16) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. er anerkendt i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder retten 
til beskyttelse af personoplysninger i alle 
livets aspekter (artikel 8) og 
ejendomsretten (artikel 17). Intet i dette 
direktiv må fortolkes eller gennemføres på 
en måde, der ikke er i overensstemmelse 
med den europæiske 
menneskerettighedskonvention.

Or. en
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Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Kommissionen bistår medlemsstaterne 
med at gennemføre direktivet på en 
konsekvent måde ved at yde vejledning om 
navnlig gebyrer og beregning af 
omkostninger, om anbefalede 
licensbetingelser og om formater efter 
høring af de interesserede parter.

(18) Kommissionen bistår medlemsstaterne 
med at gennemføre direktivet på en 
konsekvent måde ved at yde vejledning om 
navnlig gebyrer og beregning af 
omkostninger, om anbefalede 
licensbetingelser og om formater efter
høring af de interesserede parter. Følgelig 
bør Kommissionen og medlemsstaterne 
fremme grænseoverskridende udveksling 
af bedste praksis og viden mellem 
interesseparter, offentlige myndigheder og 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I artikel 2 tilføjes følgende nummer:
"6a. "teknologineutral": det forhold, at 
det elektroniske format hverken bør 
fordre eller forudsætte en særlig teknologi 
for at få adgang til, ændre eller 
(gen)behandle deres indhold"

Or. en

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

2b. I artikel 2 tilføjes følgende stykke:
"6b. "anonymisering:" gennemførelse af 
de nødvendige procedurer til at slette eller 
skjule personoplysninger eller at gøre dem 
ulæselige."

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – nr. 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

et maskinlæsbart format og sammen med 
deres metadata på en teknologineutral 
måde".

Or. en

Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Følgende stykke indsættes:
"1a. På linje med principperne i 
beskyttelsen af privatliv og 
personoplysninger skal offentlige 
myndigheder, eftersom alle dokumenter 
indeholder personoplysninger, som 
omhandlet i den gældende lovgivning, 
sikre, at dokumenterne er anonymiserede, 
før de offentliggøres."

Or. en

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -10 (nyt)
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-10. Artikel 11, stk. 2, affattes på følgende 
måde:
"2. Såfremt eneret er nødvendig for 
leveringen af en tjenesteydelse i 
offentlighedens interesse, skal 
begrundelsen for enerettens tildeling 
revurderes med jævne mellemrum af en 
uafhængig myndighed og under alle 
omstændigheder hvert tredje år. De 
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aftaler om eneret, der indgås efter dette 
direktivs ikrafttræden, skal være 
gennemskuelige og offentligt 
tilgængelige."

Or. en


