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CODE1AM

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för
att markera ord eller textavsnitt som man tycker bör korrigeras innan den
slutliga texten produceras (exempelvis om en språkversion har uppenbara fel
eller saknar textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda tekniska
avdelningar för godkännande.
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PROTOKOLLSIDA

Med en skrivelse av den 7 juni 2002 förelade kommissionen parlamentet, i enlighet med
artikel 251.2 i EG-fördraget, ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om
vidareutnyttjande och kommersialisering av handlingar från den offentliga sektorn
(KOM(2002) 207 – 2002/0123(COD)).

Vid plenarsammanträdet den 4 juli 2002 tillkännagav talmannen att detta förslag hänvisats till
utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi, som utsetts till ansvarigt
utskott, och till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för rättsliga frågor och den inre
marknaden och utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott, som utsetts
till rådgivande utskott (C5-0292/2002).

Vid utskottssammanträdet den 19 juni 2002 utsåg utskottet för industrifrågor, utrikeshandel,
forskning och energi W.G. van Velzen till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 11 september, 8 oktober och ... 2002 behandlade utskottet
kommissionens förslag och förslaget till betänkande.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet (enhälligt) förslaget till
lagstiftningsresolution med ... röster för, ... röster mot och ... nedlagda röster.

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen ... (ordförande/ordförande för
sammanträdet), ... (vice ordförande), ... (vice ordförande), W.G. van Velzen (föredragande),
..., ... (suppleant för ...), ... (suppleant för ... i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), ...
och ... .

Yttrandena från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor och utskottet för ekonomi och valutafrågor återges i betänkandet. Utskottet för rättsliga
frågor och den inre marknaden beslutade den 10 september 2002 att inte avge något yttrande.
Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott beslutade den 11 juli 2002
att inte avge något yttrande.

Betänkandet ingavs den ....
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FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och
rådets direktiv om vidareutnyttjande och kommersialisering av handlingar från den
offentliga sektorn (KOM(2002) 207 – C5-0292/2002 – 2002/0123(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet
(KOM(2002) 2071),

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har
lagt fram sitt förslag (C5-0292/2002),

– med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning
och energi och yttrandena från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt
rättsliga och inrikes frågor och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A5-…/2002).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Kommissionen uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om kommissionen har för
avsikt att väsentligt ändra detta förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Titeln

Europaparlamentets och rådets direktiv Europaparlamentets och rådets direktiv
om vidareutnyttjande och
kommersialisering av handlingar från den
offentliga sektorn

om vidareutnyttjande och
kommersialisering av information från den
offentliga sektorn
(Detta ändringsförslag hänför sig till
bruket av orden ”handlingar” och
”handling” och gäller i hela texten. Om
ändringsförslaget antas kommer
motsvarande ändringar att få göras
genomgående.)

                                                          
1 EGT C 227, 24.9.2002, s. 382.
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Motivering

Termen information täcker bättre innebörden än termen handling(ar).

Ändringsförslag 2
Skäl 9

(9) Detta direktiv bör gälla sådana
handlingar som finns hos offentliga
myndigheter och som är allmänt
tillgängliga. I de fall då offentliga
myndigheter tillåter vidareutnyttjande av
sådana handlingar skall de kunna
vidareutnyttjas för kommersiella och icke-
kommersiella ändamål på vissa villkor.
Offentliga myndigheter bör uppmuntras
att se till att alla handlingar, som finns
hos dem och som är allmänt tillgängliga,
görs tillgängliga för vidareutnyttjande.

(9) Detta direktiv bör gälla all information
som finns hos offentliga myndigheter och
som är allmänt tillgänglig. All information
som innehas av offentliga myndigheter
skall kunna vidareutnyttjas för
kommersiella och icke-kommersiella
ändamål på vissa villkor.

Motivering

Se ändringsförslag 8.

Ändringsförslag 3
Skäl 12

(12) Om avgifter tas ut bör de samlade
inkomsterna från beslut om att bevilja
tillgång till eller vidareutnyttjande av
sådana handlingar inte överstiga
kostnaden för framställning, reproduktion
och spridning av dem, inklusive en rimlig
vinstmarginal. Framställning innefattar
insamling och sammanställning;
spridning kan också inbegripa
användarstöd. Kostnadstäckning,
tillsammans med en rimlig vinstmarginal,
utgör en övre gräns för avgifterna,
eftersom alla oskäliga priser måste
undvikas. De offentliga myndigheterna bör
ha möjlighet att ta ut lägre avgifter eller att
inte ta ut någon avgift alls, och
medlemsstaterna bör uppmuntra
offentliga myndigheter att göra

(12) Om avgifter tas ut bör de samlade
inkomsterna från beslut om att bevilja
tillgång till eller vidareutnyttjande av
information inte överstiga kostnaden för
reproduktion och spridning av den. De
offentliga myndigheterna bör ha möjlighet
att ta ut lägre avgifter eller att inte ta ut
någon avgift alls.
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handlingar tillgängliga mot avgifter som
inte överstiger marginalkostnaderna för
reproduktion och spridning av
handlingarna.

Motivering

Se ändringsförslag 11.

Ändringsförslag 4
Artikel 1, punkt 1

1. I detta direktiv fastställs en
minimiuppsättning regler för
unionsmedborgare och fysiska eller
juridiska person som är bosatta eller har sitt
säte i en medlemsstat när det gäller
kommersiellt och icke-kommersiellt
utnyttjande av existerande handlingar hos
offentliga myndigheter i medlemsstaterna
som är allmänt tillgängliga.

1. I detta direktiv fastställs en
minimiuppsättning regler för
unionsmedborgare och fysiska eller
juridiska person som är bosatta eller har sitt
säte i en medlemsstat när det gäller
vidareutnyttjande, kommersiellt och
icke-kommersiellt utnyttjande av samt
praktisk tillgång till existerande
information hos offentliga myndigheter i
medlemsstaterna som är allmänt
tillgänglig.

Motivering

Se ändringsförslag 16.

Ändringsförslag 5
Artikel 1, punkt 2, led e

e) handlingar som finns hos utbildnings-
och forskningsinstitutioner som skolor,
universitet, forskningsinrättningar, arkiv
och bibliotek,

utgår

Motivering

Mycket av den information som finns hos utbildnings- och forskningsinstitutioner kommer i
vilket fall som helst inte att omfattas av detta direktiv på grund av att informationen täcks av
så kallade third party copyrights och därför behövs det ingen generalklausul där sådan
information undantas från direktivets räckvidd.
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Ändringsförslag 6
Artikel 1, punkt 2, led f

f) handlingar som finns hos kulturella
institutioner som museer, bibliotek, arkiv,
orkestrar, operahus, balettkårer och
teatrar.

utgår

Motivering

Mycket av den information som finns hos utbildnings- och forskningsinstitutioner kommer i
vilket fall som helst inte att omfattas av detta direktiv på grund av att informationen täcks av
så kallade third party copyrights och därför behövs det ingen generalklausul där sådan
information undantas från direktivets räckvidd.

Ändringsförslag 7
Artikel 2, punkt 3a (ny)

3a. a) ”Basinformation” är den
information som hör till den demokratiska
rättsstaten, till exempel texter som lagar
och författningar, domstolars domar och
information från folkrepresenterande
organ.
b) ”Övrig information” är sådan
information som inte omfattas av
definitionen på basinformation som hör
till den demokratiska rättsstaten.

Motivering

Det är viktigt att basinformation som hör till den demokratiska rättsstaten, till exempel texter
som lagar och författningar, domstolars domar och information från folkrepresenterande
organ, kort sagt den information som medborgare och företag behöver för att kunna fungera i
en demokratisk rättsstat, skiljs åt från övrig information. Basinformation skall finnas
tillgänglig för alla och ställas till förfogande gratis. Övrig information som är tillgänglig för
alla skall ställas till förfogande för vidareutnyttjande mot marginella kostnader.

Ändringsförslag 8
Artikel 3

Om offentliga myndigheter tillåter
vidareutnyttjande av handlingar som är

1. All information som innehas av
offentliga myndigheter och är allmänt
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allmänt tillgängliga, skall dessa
handlingar kunna vidareutnyttjas för
kommersiella och icke-kommersiella
ändamål i enlighet med de villkor som
fastställs i kapitel II och III.

tillgänglig, skall kunna vidareutnyttjas för
kommersiella och icke-kommersiella
ändamål i enlighet med de villkor som
fastställs i kapitel II och III.

Motivering

I artikel 1 i förslaget står att detta direktiv skall gälla handlingar som är allmänt tillgängliga,
med mindre de uttryckligen omfattas av något av de undantag som ingår i förslaget.
Offentliga myndigheter bör därför inte ens få någon möjlighet att förbjuda att allmänt
tillgänglig information vidareutnyttjas.

Ändringsförslag 9
Artikel 3, punkt 1a (ny)

1a. Basinformation skall göras tillgänglig
för alla, på elektronisk väg om detta är
möjligt.

Motivering

Det är viktigt att basinformation som hör till den demokratiska rättsstaten, till exempel texter
som lagar och författningar, domstolars domar och information från folkrepresenterande
organ, kort sagt den information som medborgare och företag behöver för att kunna fungera i
en demokratisk rättsstat, görs tillgänglig för alla och på elektronisk väg om detta är möjligt.

Ändringsförslag 10
Artikel 4, punkt 1

1. Offentliga myndigheter skall se till att
deras handlingar finns tillgängliga, på
elektronisk väg om detta är möjligt och
lämpligt, i alla redan existerande format
och i alla redan existerande språkversioner.
Detta medför inte någon skyldighet för
offentliga myndigheter att skapa nya
handlingar eller att anpassa handlingar för
att uppfylla detta krav.

1. Offentliga myndigheter skall se till att
deras handlingar finns tillgängliga, på
elektronisk väg om detta är möjligt, i alla
redan existerande format och i alla redan
existerande språkversioner. Detta medför
inte någon skyldighet för offentliga
myndigheter att skapa nya handlingar eller
att anpassa handlingar för att uppfylla detta
krav.

Motivering

Information som skall göras tillgänglig skall göras tillgänglig på elektronisk väg när detta är
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möjligt. Ibland kan det hända att detta (ännu) inte låter sig göras. Det är emellertid alltid
lämpligt att det görs.

Ändringsförslag 11
Artikel 6

Om avgifter tas ut skall de samlade
inkomsterna från beslut om att bevilja
tillgång till eller vidareutnyttjande av
sådana handlingar inte överstiga
kostnaden för framställning, reproduktion
och spridning av dem, inklusive en rimlig
avkastning på investeringar. Det åligger
den offentliga myndigheten som tar ut
avgifter för vidareutnyttjande av
handlingen att bevisa att avgifterna är
kostnadsorienterade.

1. Om avgifter tas ut skall de samlade
inkomsterna från beslut om att bevilja
tillgång till eller vidareutnyttjande av
informationen inte överstiga kostnaden för
reproduktion och spridning av denna
information. Det åligger den offentliga
myndigheten som tar ut avgifter för
vidareutnyttjande av informationen att
bevisa att avgifterna inte överstiger de
marginella kostnaderna för reproduktion
och spridning av den.

Motivering

Information från den offentliga sektorn är en värdefull källa för hela samhället. Sådan
information bör kunna vidareutnyttjas i så hög grad som möjligt. Bästa sättet att nå dithän är
att inga andra kostnader tas ut för informationen än kostnaderna för reproduktion och
spridning av den. En prissättningsmodell där endast de marginella kostnaderna för
reproduktion och spridning tas ut är dessutom den bästa garantin för likvärdiga
förutsättningar över hela verksamhetsfältet, utan någon illojal konkurrens eller några
korssubventioner från en offentlig myndighet till en annan. Detta stämmer i synnerhet om
man beaktar att en viss offentlig myndighet många gånger är den enda källan till information
från den offentliga sektorn.

Ändringsförslag 12
Artikel 6, punkt 1a (ny)

1a. Basinformation skall göras tillgänglig
gratis.

Motivering

Basinformation som hör till den demokratiska rättsstaten, till exempel texter som lagar och
författningar, domstolars domar och information från folkrepresenterande organ är viktig för
att medborgare och företag skall kunna fungera i en demokratisk rättsstat. Därför måste
information av detta slag göras gratis tillgänglig för varje medborgare.
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Ändringsförslag 13
Artikel 7, punkt 3

3. Om handlingar används av en offentlig
myndighet som utgångsmaterial för dess
kommersiella verksamhet som inte inryms
inom den offentliga verksamhet som
bedrivs av myndigheten, skall för
tillhandahållande av handlingarna samma
avgifter och andra villkor gälla för den
verksamheten som för andra användare där
vidareutnyttjande tillåts.

3. Om information används av en offentlig
myndighet som utgångsmaterial för dess
kommersiella verksamhet som inte inryms
inom den offentliga verksamhet som
bedrivs av myndigheten, skall för
tillhandahållande av informationen samma
avgifter och andra villkor gälla för den
verksamheten som för andra användare.

Motivering

Se ändringsförslag 7.

Ändringsförslag 14
Artikel 8, punkt 1

1. Alla tillämpliga avgifter för
vidareutnyttjande av handlingar som finns
hos offentliga myndigheter skall fara
fastställda i förväg och offentliggjorda, på
elektronisk väg om detta är möjligt och
lämpligt.

1. Alla tillämpliga avgifter för
vidareutnyttjande av handlingar som finns
hos offentliga myndigheter skall fara
fastställda i förväg och offentliggjorda, på
elektronisk väg om detta är möjligt.

Motivering

Se ändringsförslag 9.

Ändringsförslag 15
Artikel 8, punkt 2

2. Alla övriga tillämpliga villkor för
vidareutnyttjande av handlingar skall vara
klart uttryckta och offentliggjorda, på
elektronisk väg om detta är möjligt och
lämpligt.

2. Alla övriga tillämpliga villkor för
vidareutnyttjande av handlingar skall vara
klart uttryckta och offentliggjorda, på
elektronisk väg om detta är möjligt .

Motivering

Se ändringsförslag 9.
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Ändringsförslag 16
Artikel 9, punkt 1a (ny)

1a. Medlemsstaterna skall underlätta
vidareutnyttjandet av den information de
innehar genom att, helst via nätet, bereda
möjligheter att ta del av förteckningar
över viktiga innehållstillgångar (såsom
stora databaser) som innehas av
offentliga myndigheter och i
förekommande fall innehåller
upplysningar om villkoren för
vidareutnyttjande.

Motivering

Direktivet bör inte bara sträva efter att fastställa en minimiuppsättning föreskrifter för att
harmonisera villkoren för vidareutnyttjande och (icke-)kommersiellt utnyttjande utan
samtidigt underlätta vidareutnyttjandet av allmänt tillgänglig information. En medborgare
eller ett företag bör kunna få veta vad slags information som finns tillgänglig för detta
ändamål samt var och hur man kan få tag på den. För att förverkliga detta kan man
tillhandahålla förteckningar över viktiga innehållstillgångar, vid behov försedda med
upplysningar om villkoren för vidareutnyttjande.
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MOTIVERING

Innehållet i kommissionens förslag

Förslaget till direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn utgör en
del av handlingsplanen ”eEurope 2002 – Ett informationssamhälle för alla” som lades fram och
antogs vid Europeiska rådet i Lissabon. Kommissionen anser att detta nya direktiv kommer att
bidra till att uppnå målen för eEurope 2002, i synnerhet på områdena för e-förvaltning och
digitalt innehåll.

Förutom de fördelar som medborgarna kan dra av att få handlingar från den offentliga sektorn
som har bearbetats för mer specifik användning och i lättläsligare form, anser kommissionen
att information från den offentliga sektorn har en betydande ekonomisk potential. Det yttersta
syftet är att kombinera data från olika källor och skapa produkter och tjänster med mervärde.
Företag som är intresserade av detta område får därmed tillfälle att skapa ny välfärd och nya
arbetstillfällen.

Bearbetad information från den offentliga sektorn kommer att innebära stöd för digitala
informationsprodukter och göra det möjligt att skapa nya tjänster, i synnerhet för det trådlösa
Internet. Samtidigt räknar man med att informationen från den offentliga sektorn kommer att
bli en nyckelfaktor i den fortsatta utvecklingen av innehållssektorn genom att så småningom
skapa fler arbetstillfällen.

Föredragandens ståndpunkt

Med offentlig information måste man förstå all information, oberoende av informationsbärare.
Hit hör alltså skriftlig information sparad i elektronisk form samt ljud, bild och audiovisuell
information och varje del av denna. Eftersom man här tillämpar en så bred definition som
möjligt är det bättre att tala om information än om handlingar. Begreppet handlingar omfattar
genom sina konnotationer snarast handskrivna, maskinskrivna eller tryckta handlingar på
papper och skulle därför kunna skapa förvirring. Begreppet information är bredare och täcker
därför innehållet bättre.

Förslaget till direktiv avser den offentliga information som redan är allmänt tillgänglig i
medlemsstaterna. Denna offentliga information bör kunna vidareutnyttjas på samma villkor i
alla medlemsstater. Bara på detta sätt kan man skapa jämlika förutsättningar. Och endast
jämlika förutsättningar kan bidra till att det släpps ut paneuropeiska informationsprodukter på
marknaden. Dessa kan spela en viktig roll för utvecklingen av den tredje generationens
kommunikationstjänster (3G). Utbyggnad av UMTS-nätverk räcker inte i sig: utvecklingen av
nya innehållstjänster är en av de viktigaste förutsättningarna för att den tredje generationens
mobila kommunikationstjänster skall bli framgångsrika. Den offentliga sektorn kan i det
sammanhanget fungera som en startramp genom att stimulera vidareutnyttjande av offentlig
information, bland annat genom att ta ut endast marginella kostnader för vidareutnyttjande av
denna information.

I dagsläget finns fortfarande många hinder för en framgångsrik utveckling av verkliga
paneuropeiska informationsprodukter. Villkoren för vidareutnyttjande skiljer sig (starkt) åt
mellan de olika medlemsstaterna. För det första finns det kostnader för vidareutnyttjandet.
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Där man i ett land bara tar ut marginella kostnader för vidareutnyttjandet av offentlig
information, kan man i ett annat land ta ut höga priser (till exempel för klimatologisk
information; i praktiken visar det sig att priserna för denna typ av information kan skilja sig
väldigt mycket åt i medlemsstaterna. Det är ett stort hinder för jämlika förutsättningar).

De tidsfrister inom vilka informationen står till återanvändarens förfogande skiljer sig också
starkt åt, inte bara mellan utan även inom medlemsstaterna. Invecklade förfaranden är ofta
knutna till begäran om information. I många fall är det oklart vilken information som är
allmänt tillgänglig, för att inte tala om hur man skall få denna information och på vilka villkor
den får vidareutnyttjas.

Bristen på harmonisering av dessa villkor står i vägen för jämlika förutsättningar. För att
kunna åstadkomma ett harmoniserat förfarande för vidareutnyttjandet av information är det
viktigt att man skapar klarare och tydligare villkor. Till att börja med skulle jag vilja skilja på
basinformation och övrig offentlig information. Basinformation är den information som hör
till den demokratiska rättsstaten, till exempel texter som lagar och författningar, domstolars
domar och information från folkrepresenterande organ. Det är alltså information som
medborgare och företag behöver för att kunna fungera i ett demokratiskt system. I varje
demokrati har medborgarna rätt att få den information som behövs för att fungera i en
demokratisk rättsstat. Denna information skall därför så snart som möjligt göras tillgänglig för
alla gratis, i så stor utsträckning som möjligt i elektronisk form och företrädesvis via Internet.
All annan information som inte omfattas av denna definition skall betraktas som övrig
information. Denna skillnad behövs eftersom basinformation måste ställas till förfogande
gratis. Övrig information skall ställas till förfogande för återanvändning mot marginella
kostnader, dvs. kostnaderna för kopiering och sändning av information samt kostnaderna för
informationsbäraren (videobandet, disketten, papperet etc.).

Ett undantag från detta utgör information från kulturinstitutioner (museer, bibliotek, arkiv,
orkestrar, operor, baletter och teatrar samt undervisnings- och forskningsinstitutioner
(till exempel skolor, universitet, forskningsinstitut, arkiv och bibliotek). I den mån denna
information inte ligger utanför direktivets räckvidd (scope) på grund av att informationen
täcks av så kallade third party copyrights, kan en vinstmarginal tas ut för denna information,
vid sidan av de marginella kostnaderna för återanvändning. Det är nödvändigt för att
förhindra att dessa institutioners fortbestånd hotas, eftersom de har en mycket specifik
offentlig uppgift. Den vinstmarginal som tas ut skall vara kostnadsorienterad och bevisbördan
för att priset är kostnadsorienterat vilar på vederbörande offentliga institution.

Förutom skapandet av tydliga villkor som gör det möjligt att vidareutnyttja offentlig
information till så låga kostnader som möjligt eller kostnadsfritt är det nödvändigt att reglera
tillgängligheten tydligt. Medborgare och företag skall på ett enkelt sätt kunna ta reda på vilken
information som är allmänt tillgänglig (och som alltså står till förfogande för
vidareutnyttjande), hur man kommer åt den och vilka villkor som gäller för vidareutnyttjande,
om det är tillämpligt. Detta skall så långt möjligt ske genom offentliggörande av
förteckningar, företrädesvis på Internet. Om den praktiska tillgången till information som är
tillgänglig för vidareutnyttjande inte regleras tydligt, kommer denna förordnings fördelar,
till exempel marknadspotentialen för nya informationsprodukter, till stor del att gå till spillo. I
synnerhet för små och medelstora företag skulle det innebära ett hinder, eftersom de i många
fall inte förfogar över de medel som behövs för att ta reda på vilken information som är
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tillgänglig i olika länder. Detta skulle ske till priset av jämlika förutsättningar. Även om man
med detta direktiv inte syftar till att harmonisera medlemsstaternas nuvarande system för
tillgänglighet, och även om det, till följd av medlemsstaternas nuvarande (mycket) varierande
system för tillgänglighet, kan skilja sig från land till land vilken information som betraktas
som allmänt tillgänglig eller inte, vilket i sig är ett allvarligt hinder för att åstadkomma en inre
marknad för paneuropeiska informationsprodukter och tjänster, kan vidareutnyttjandet
underlättas genom att man offentliggör förteckningar på Internet med tillhörande villkor.

Annorlunda och på ett sätt som är av grundläggande betydelse för detta direktiv förhåller det
sig med direktivets grundläggande princip att all offentlig information som är allmänt
tillgänglig, och därmed definitionsmässigt även för vidareutnyttjande, kommer i fråga i
enlighet med villkoren i kapitel 2 och 3 i detta direktiv. Offentliga organ skall inte kunna
vägra detta vidareutnyttjande.

Med dessa förslag hoppas jag kunna åstadkomma att det skapas bättre och harmoniserade
villkor för vidareutnyttjande av offentlig information, så att man skapar jämlika
förutsättningar. På detta sätt kan verkligt paneuropeiska informationsprodukter och
informationstjänster komma till stånd till fördel för informationssamhället i Europa.


