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KORT BEGRUNDELSE

Direktivforslaget indleder et paradigmeskifte i retning af en politik med fri adgang til 
offentlige informationer i den digitale tidsalder. Grundtanken er, at offentligheden har ret til 
informationer, som indsamles på det offentliges vegne for skattemidler. 

Ordføreren glæder sig over de skridt, der tjener til at fremme en permanent åben adgang til 
kulturelle informationer, og støtter de bestræbelser, som sætter skub i digitaliseringen af den 
europæiske kulturarvs goder. Ordføreren er samtidig bevidst om den økonomiske og 
samfundsmæssige betydning af offentlige informationer og om vigtigheden af, at de er 
tilgængelige digitalt.

Digitaliseringen af kulturelle goder gør den europæiske kulturarv lettere tilgængelig for alle 
borgere. Derfor bifalder ordføreren en udvidelse af anvendelsesområdet til biblioteker 
(herunder universitetsbiblioteker), museer og arkiver. De informationer, der stammer fra den 
offentlige sektor, har et enormt økonomisk, samfundsmæssigt og innovativt potentiale. Man 
kan forvente, at især den kreative og kulturelle del af erhvervslivet vil drage nytte af, at 
anvendelsesområdet bliver udvidet. 

For at opnå en optimal udnyttelse af de chancer, der byder sig, er ordføreren af den opfattelse, 
at der på nogle punkter må foretages forbedringer, da direktivforslaget kan have uheldige 
virkninger for det offentlige (kulturelle) områdes økonomiske situation og 
digitaliseringsbestræbelser. 

 De offentlige instansers beslutningskompetence: Det skal fortsat være muligt for de 
nationale (eller lokale) beslutningstagere selv at bestemme over anvendelsen af deres 
informationer og dække en stor del af de omkostninger, der er opstået gennem 
udførelsen af deres offentlige opgaver. Ordføreren er af den opfattelse, at det fortsat 
bør være muligt at udelukke visse dokumenter fra videreanvendelse, f.eks. hvor det i 
tilfælde med mange rådata drejer sig om en ukontrolleret registreringstilstand, som 
først efter yderligere bearbejdningsetaper egner sig til en videreanvendelse. 

 Interoperabilitet: Ordføreren er enig med Kommissionen i, at det kun er data og 
metadata i de gængse filformater, som allerede foreligger i digital form, der bør stilles 
til rådighed teknologineutralt i maskinlæsbare formater, for at kunne garantere disse 
datas interoperabilitet. 

 Indførelse af en uafhængig myndighed og omvendt bevisbyrde: Kravet om 
indførelse af en uafhængig myndighed med særlige reguleringsbeføjelser står i 
modsætning til medlemsstaternes bestræbelser for at afvikle bureaukratiet og 
konsolidere budgetterne. Som følge af indberetningspligter og omvendt bevisbyrde 
med hensyn til overholdelse af gebyrbestemmelserne ville der påhvile den offentlige 
forvaltning en uforholdsmæssig stor merudgift. Ordføreren foreslår, at man lader det 
være op til medlemsstaterne, hvilken national myndighed de vil overdrage tilsynet 
med en korrekt gennemførelse af direktivet til. Ansøgeren kan fortsat gå til 
domstolene efter en resultatløs appelprocedure. 
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 Gebyrer og takstprincipper: Ordføreren henleder opmærksomheden på, at 
biblioteker (herunder universitetsbiblioteker), museer og arkiver under offentlige 
selskabsformer og ejerskaber ofte selv må finansiere deres drift med forskellige 
andele. Dertil kommer, at de løbende omkostninger til langtidsarkivering af digitale 
data er meget høje. Derfor bør der indføres takstprincipper, som reguleres i henhold til 
direktivet og gør det muligt at indføre omkostningsdækkende gebyrer ved en 
videreanvendelse af informationerne, således at man kan prissætte de omkostninger, 
der opstår ved videregivelse af informationerne. I modsat fald må man frygte for 
negative indvirkninger på kvaliteten af den offentlige sektors informationer samt på 
investeringsevnen på dette område. Endvidere ville digitalisering til kommercielle 
formål til sidst komme til at foregå helt på bekostning af de offentlige institutioner –
med negative indvirkninger på digitaliseringsprojekter.

 Aftaler om eneret: Hvad angår valorisering, digitalisering og præsentation af 
kulturelle goder findes der talrige samarbejdsaftaler mellem biblioteker (herunder 
universitetsbiblioteker), museer, arkiver og private partnere, ifølge hvilke de offentlige 
instanser har eksklusive adgangsrettigheder og kommercielle brugsrettigheder til 
samarbejdspartnerne. Praksis har vist, at disse offentlig-private partnerskaber giver 
mulighed for en meningsfuld udnyttelse og en hurtig nyttiggørelse af de kulturelle 
goder. I forbindelse med massedigitaliseringsprojekter, hvor de private partnere har 
væsentlige økonomiske udgifter, er det nødvendigt at udstede enerettigheder for at 
realisere et projekt, som er i det offentliges interesse. Derfor er ordføreren af den 
opfattelse, at aftaler om eneret ikke skal udelukkes som følge af direktiv 2003/98/EF, 
men være begrænset til syv år.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Åbne datapolitikker, som tilskynder til 
bred adgang til og videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer til private 
eller kommercielle formål med minimale 
eller ingen juridiske, tekniske eller 
økonomiske begrænsninger, kan spille en 
vigtig rolle med hensyn til at kickstarte 

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

økonomiske operatører men også for 
offentligheden og personers fri 
bevægelighed i Unionen under behørig 
hensyntagen til de grundlæggende 
rettigheder i hvert enkelt tilfælde, kan 
spille en vigtig rolle med hensyn til at 
kickstarte udviklingen af nye 
tjenesteydelser baseret på nye metoder for 
kombination og anvendelse af sådanne 
informationer. Dette forudsætter imidlertid 
ensartede bestemmelser på EU-niveau med 
hensyn til, hvorvidt videreanvendelse af 
dokumenter er tilladt eller ej, hvilket ikke 
kan opnås ved at lade dette spørgsmål 
afgøre af medlemsstaternes eller de berørte 
offentlige myndigheders regler og praksis.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Direktiv 2003/98/EF indeholder ikke en 
forpligtelse til at tillade videreanvendelse 
af dokumenter. Det er fortsat 
medlemsstaterne eller den berørte 
offentlige myndighed, der træffer 
beslutning om tilladelse til 
videreanvendelse. Samtidig bygger 
direktivet på nationale regler om adgang til 
dokumenter. Nogle medlemsstater har 
udtrykkeligt kædet retten til 
videreanvendelse sammen med retten til 
aktindsigt, således at alle almindeligt 
tilgængelige dokumenter kan 
videreanvendes. I andre medlemsstater er 
sammenhængen mellem de to regelsæt 
mindre tydelig, og dette giver anledning til 
retlig usikkerhed.

(6) (6) Direktiv 2003/98/EF indeholder 
ikke en forpligtelse for medlemsstaterne til 
at tillade adgang til og videreanvendelse af 
dokumenter, som tilhører den offentlige 
sektor. Det er fortsat medlemsstaterne eller 
den berørte offentlige myndighed, der 
træffer beslutning om tilladelse til 
videreanvendelse. Direktivet 
standardiserer blot betingelserne for at 
stille dokumenter til rådighed med henblik 
på videreanvendelse. Samtidig bygger 
direktivet på nationale regler om adgang til 
dokumenter. Nogle medlemsstater har 
udtrykkeligt kædet retten til 
videreanvendelse sammen med retten til 
aktindsigt, mens andre medlemsstater har 
foretaget en retlig adskillelse mellem 
retten til videreanvendelse og de nationale 
bestemmelser om adgang til information 
og bestemmelser om informationsfrihed.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Medlemsstaternes bestemmelser om 
adgang til dokumenter, som tilhører den 
offentlige sektor, er baseret på 
gennemsigtighed og informationsfrihed. I 
nogle tilfælde er denne ret imidlertid 
indskrænket, f.eks. til personer, som har 
en særlig interesse i disse dokumenter, 
eller i tilfælde af at dokumenterne 
indeholder følsomme oplysninger, som 
eksempelvis vedrører den nationale eller 
den offentlige sikkerhed.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I direktiv 2003/98/EF bør der derfor 
fastlægges en tydelig pligt for 
medlemsstaterne til at give mulighed for 
videreanvendelse af alle almindeligt 
tilgængelige dokumenter. Da dette udgør 
en begrænsning af den intellektuelle
ejendomsret, som dokumenternes forfattere 
indehaver, bør denne sammenhæng mellem 
aktindsigt og brugsret indsnævres til det 
absolut nødvendige for, at målene med 
dens indførelse kan nås. I den forbindelse 
bør dokumenter, som tredjemand har 
intellektuelle ejendomsrettigheder til, på 
baggrund af EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes og EU's internationale 
forpligtelser, især Bernerkonventionen til 
værn for litterære og kunstneriske værker 
("Bernerkonventionen") og aftalen om 
handelsrelaterede intellektuelle 
ejendomsrettigheder ("TRIPS-aftalen"), 
holdes uden for anvendelsesområdet for 
direktiv 2003/98/EF. Hvis tredjemand var 
den oprindelige ejer af et dokument, som 
biblioteker (herunder 
universitetsbiblioteker), museer og arkiver 
er i besiddelse af, og som stadig er 
beskyttet af intellektuel ejendomsret, bør et 
sådant dokument i forbindelse med dette 
direktiv anses som et dokument, som 
tredjemand har intellektuelle 
ejendomsrettigheder til.

(7) Direktiv 2003/98/EF griber ind i den 
intellektuelle ejendomsret, som 
dokumenternes forfattere indehaver. 
Derfor bør denne sammenhæng mellem 
aktindsigt og brugsret indsnævres til det 
absolut nødvendige for, at målene med 
dens indførelse kan nås. I den forbindelse 
bør dokumenter, som tredjemand har 
intellektuelle ejendomsrettigheder til, på 
baggrund af EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes og EU's internationale 
forpligtelser, især Bernerkonventionen til 
værn for litterære og kunstneriske værker 
("Bernerkonventionen") og aftalen om 
handelsrelaterede intellektuelle 
ejendomsrettigheder ("TRIPS-aftalen"), 
holdes uden for anvendelsesområdet for 
direktiv 2003/98/EF. Hvis tredjemand var 
den oprindelige ejer af et dokument, som 
biblioteker (herunder 
universitetsbiblioteker), museer og arkiver 
er i besiddelse af, og som stadig er 
beskyttet af intellektuel ejendomsret, bør et 
sådant dokument i forbindelse med dette 
direktiv anses som et dokument, som 
tredjemand har intellektuelle 
ejendomsrettigheder til.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) De dokumenter, hvortil rettighederne 
er bortfaldet, og som således bliver 
offentlig ejendom, udgør en meget vigtig 
del af de samlinger, som biblioteker, 
arkiver og museer er i besiddelse af, og 
bør prioriteres i forbindelse med 
digitaliseringskampagner; det bør derfor 
sikres, at denne digitalisering ikke 
medfører en ændring i deres juridiske 
status. Adgang til og videreanvendelse af 
disse data skal garanteres med henblik på 
at respektere den grundlæggende ret til 
adgang til kultur, information og 
uddannelse.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Valorisering, digitalisering og 
præsentation af kulturelle goder er vigtige 
udfordringer for at sikre adgang til 
kultur, information og uddannelse for 
alle. Det er derfor vigtigt at vælge en 
meningsfuld udnyttelse af kulturelle 
goder, som letter offentlighedens adgang 
til kulturarven, samtidig med at der tages 
hensyn til, at kulturelle goder ikke er som 
andre økonomiske goder og skal beskyttes 
mod en overdreven kommercialisering. 
Kulturinstitutioner, der er omfattet af 
dette direktiv, bør understøttes af de 
offentlige myndigheder gennem 
etablering af offentlige midler til 
digitalisering og formidling af data. 
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) Direktivets anvendelsesområde 
udvides til også at omfatte biblioteker 
(herunder universitetsbiblioteker), museer 
og arkiver, hvormed der tilskyndes til en 
virtualisering af historiske steder med 
henblik på at forenkle adgangen til denne 
slags oplysninger. Direktivet finder ikke 
anvendelse på forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner eller andre 
kulturinstitutioner som f.eks. operaer, 
balletter eller teatre, herunder de arkiver, 
der er en del af disse institutioner.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Da videreanvendelse af dokumenter, 
som står på biblioteker (herunder 
universitetsbiblioteker), museer og 
arkiver, bidrager med et væsentligt socialt 
og økonomisk potentiale hos 
kulturindustrien og de kreative industrier, 
såvel som til samfundet gennem en 
udvidelse af indsamlingen af Europeana, 
bør den igangværende digitalisering af 
europæiske kulturelle samlinger fremmes.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Visse personoplysninger i 
arkivdokumenter, som er underlagt 
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forbud mod enhver form for 
forskelsbehandling, bør holdes uden for 
anvendelsesområdet for direktiv 
2003/98/EF, eller hvis gældende 
lovgivning kræver offentliggørelse, bør 
oplysninger om personer gøres anonyme 
eller skjules før brug.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 10 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10c) Hvad angår beskrivelse, 
digitalisering og præsentation af 
kulturelle samlinger findes der talrige 
samarbejdsaftaler mellem biblioteker 
(herunder universitetsbiblioteker), 
museer, arkiver og private partnere, hvori 
de offentlige instanser har givet 
samarbejdspartnerne eksklusive
adgangsrettigheder og kommercielle 
brugsrettigheder. Praksis har vist, at disse 
offentlig-private partnerskaber kan give 
mulighed for en meningsfuld udnyttelse 
af de kulturelle goder og samtidig 
fremskynde offentlighedens adgang til 
den kulturelle arv. Direktiv 2003/98/EF 
bør derfor ikke udelukke indgåelse af 
aftaler om eneret. Endvidere bør det stå 
kulturinstitutionerne frit for selv at 
opsøge de partnere, de vil samarbejde 
med, under overholdelse af princippet om 
gennemsigtighed og ikke-
forskelsbehandling. 

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 10 d (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10d) Data, som uddannelses- og 
forskningsinstitutioner ligger inde med, 
bør holdes uden for anvendelsesområdet 
for direktiv 2003/98/EF.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 10 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10e) Public service-radioen bør fortsat 
være undtaget fra anvendelsesområdet for 
direktiv 2003/98/EF.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Med henblik på at lette 
videreanvendelse bør offentlige 
myndigheder stille deres dokumenter til 
rådighed i maskinlæsbart format, hvis det 
er muligt og hensigtsmæssigt sammen med 
deres metadata, i et format, der sikrer 
interoperabilitet, f.eks. ved at behandle 
dem i henhold til principperne for 
kompatibilitets- og anvendelighedskrav til 
geografiske oplysninger i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/2/EF af 14. marts 2007 om 
opbygning af en infrastruktur for 
geografisk information i Det Europæiske 
Fællesskab

(11) Med henblik på at lette 
videreanvendelse bør offentlige 
myndigheder stille deres dokumenter til 
rådighed i teknologineutralt maskinlæsbart 
format, hvis det er muligt og 
hensigtsmæssigt sammen med deres 
metadata, i et format, der sikrer 
interoperabilitet, f.eks. ved at behandle 
dem i henhold til principperne for 
kompatibilitets- og anvendelighedskrav til 
geografiske oplysninger i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/2/EF af 14. marts 2007 om 
opbygning af en infrastruktur for 
geografisk information i Det Europæiske 
Fællesskab
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Når der opkræves gebyr for 
videreanvendelse af dokumenter, skal disse 
i princippet begrænses til de marginale 
omkostninger ved reproduktion og 
formidling af dokumenterne, medmindre 
gebyrerne undtagelsesvist kan begrundes 
ud fra objektive, gennemsigtige og 
kontrollerbare kriterier. Der bør bl.a. tages 
hensyn til, at det er nødvendigt ikke at 
hindre den normale funktion af organer i 
den offentlige sektor, som dækker en 
betydelig del af driftsomkostningerne til 
udførelse af deres offentlige opgaver ved at 
udnytte deres intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Bevisbyrden for, at 
gebyrerne er omkostningsorienterede og 
ligger inden for de relevante grænser, bør 
ligge hos den offentlige myndighed, der 
opkræver gebyr for videreanvendelse af 
dokumenterne.

(12) Når der opkræves gebyr for 
videreanvendelse af dokumenter, skal disse 
i princippet begrænses til de marginale 
omkostninger ved reproduktion, 
tilrådighedsstillelse og formidling af 
dokumenterne, medmindre gebyrerne 
undtagelsesvist kan begrundes ud fra 
objektive, gennemsigtige og kontrollerbare 
kriterier. Der bør bl.a. tages hensyn til, at 
det er nødvendigt ikke at hindre den 
normale funktion af organer i den 
offentlige sektor, som dækker en betydelig 
del af driftsomkostningerne til udførelse af 
deres offentlige opgaver ved at udnytte 
deres intellektuelle ejendomsrettigheder. 

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Den korrekte anvendelse af nogle af 
bestemmelserne i dette direktiv, som f.eks. 
klageadgang, overholdelse af 
gebyrprincipperne og rapporteringskrav, 
kræver tilsyn af de uafhængige 
myndigheder, der er kompetente med 
hensyn til videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer. Med 
henblik på at sikre konsekvens mellem 
indsatsen på EU-niveau bør der tilskyndes 
til samordning mellem de uafhængige 
myndigheder, navnlig i form af udveksling 

(14) Den korrekte anvendelse af nogle af 
bestemmelserne i dette direktiv, som f.eks. 
klageadgang, især for enkeltpersoner med 
hensyn til databeskyttelse, overholdelse af 
gebyrprincipperne og rapporteringskrav, 
kræver tilsyn af de uafhængige 
myndigheder, der er kompetente med 
hensyn til videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer. Det 
påhviler medlemsstaterne at overdrage 
denne opgave til en passende myndighed.
Med henblik på at sikre konsekvens 
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af oplysninger om bedste praksis og 
politikker for videreanvendelse af data.

mellem indsatsen på EU-niveau bør der 
tilskyndes til samordning mellem de 
uafhængige myndigheder, navnlig i form af 
udveksling af oplysninger om bedste 
praksis og politikker for videreanvendelse 
af data.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE487.928v03-00 14/25 AD\912049DA.doc

DA

Ændringsforslag 19

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

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) 6) "maskinlæsbar": at digitale 
dokumenter er således strukturerede, at 
softwareapplikationer kan udtrække
individuelle data, som har interesse, på en 
teknologineutral måde.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter, 
der tilhører offentlige instanser og er 
omhandlet i artikel 1, kan videreanvendes 
til kommercielle eller ikke-kommercielle 
formål i henhold til betingelserne i kapitel 
III og IV, forudsat, at det drejer sig om 
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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.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I stk. 4 tilføjes følgende punktum: (2) Stk. 4 affattes således:
Klageadgangen skal omfatte muligheden 
for revision udført af en uafhængig

‘4. Et afslag på en anmodning skal 
indeholde oplysning om de 
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myndighed, der er udstyret med specifikke 
lovgivningsbeføjelser vedrørende 
videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer, og hvis beslutninger er 
bindende for den pågældende offentlige 
myndighed.

klagemuligheder, ansøgeren har, 
såfremt han ønsker at påklage 
afgørelsen. Klageadgangen skal omfatte 
en henvisning til muligheden for revision 
udført af en myndighed i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Stk. 1 affattes således:

‘1. Offentlige myndigheder stiller deres 
dokumenter til rådighed i de foreliggende 
formater eller sprogversioner og, såfremt 
det er muligt og hensigtsmæssigt, i et 
teknologineutralt maskinlæsbart format og 
sammen med deres metadata. Dette 
indebærer ikke, at offentlige 
myndigheder er forpligtet til at 
fremstille nye dokumenter, digitalisere 
eller tilpasse dokumenter eller gøre dem 
teknologineutralt maskinlæsbare for at 
efterkomme anmodningen, eller til at 
stille uddrag af dokumenter til rådighed, 
hvis det medfører et uforholdsmæssigt 
stort arbejde, der ikke kan klares som 
en simpel ekspeditionssag."

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – punkt 1 
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 6 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Undtagelsesvis kan det tillades 
organer i den offentlige sektor, som 
dækker en betydelig del af 
driftsomkostningerne til udførelse af 
deres offentlige opgaver ved at udnytte 
deres intellektuelle ejendomsrettigheder, 
at opkræve et gebyr for videreanvendelse 
af dokumenter, der overstiger de 
marginale omkostninger, hvis det sker i 
henhold til objektive, gennemsigtige og 
kontrollerbare kriterier og er i 
offentlighedens interesse, og forudsat at 
de er godkendt af den uafhængige 
myndighed, der er omhandlet i artikel 4, 
stk. 4, jf. dog stk. 3 og 4 i denne artikel.

(2) Stk. 1 gælder ikke for: 

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



PE487.928v03-00 18/25 AD\912049DA.doc

DA

Begrundelse

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

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) Den eksisterende tekst i artikel 6 bliver 
til stk. 4 og affattes således:
“4. Såfremt der opkræves gebyrer i 
henhold til stk. 2, skal deres samlede 
størrelse fastlægges efter objektive, 
gennemsigtige og variable kriterier, og 
den samlede indtægt, der kommer fra 
udlevering og tilladelse til genanvendelse 
af disse dokumenter ikke overstige 
omkostningerne ved indsamling, 
produktion, reproduktion, 
tilrådighedsstillelse og formidling heraf, 
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idet der gives mulighed for en rimelig 
forrentning af investeringerne svarende 
til de pågældende instansers og 
institutioners udførelse af deres offentlige 
opgaver. I tilfælde af projekter, hvis 
formål er af rent kommerciel art, skal 
indtægter fra disse gebyrer investeres i 
overensstemmelse med objektive og 
gennemsigtige kriterier, der ikke skader 
de almene interesser. Gebyrerne nævnt i 
stk. 1 og stk. 2 bør være 
omkostningsbaserede inden for den 
relevante regnskabsperiode og beregnet 
i overensstemmelse med de 
regnskabsprincipper, der gælder for de 
pågældende offentlige myndigheder."

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Følgende stykke indsættes:
‘4a. Det påhviler medlemsstaterne at 
udnævne en myndighed, som er i stand til 
og har fagkundskab til at overvåge 
overholdelsen af de i stk. 4 anførte 
kriterier for gebyrberegningen."

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Der indsættes følgende som nyt stk. 5: 
"5.

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

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8 – punkt 1
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Offentlige instanser kan tillade 
videreanvendelse af dokumenter uden 
betingelser eller fastsætte betingelser, 
eventuelt i form af en licens, der omfatter 
væsentlige spørgsmål. Disse betingelser 
må ikke begrænse mulighederne for 
videreanvendelse unødigt og må ikke 
benyttes til at begrænse konkurrencen."
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Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne påser, at der findes
praktiske ordninger, som gør det lettere at 
søge på tværs af sprogudgaver efter 
dokumenter, for hvilke der er givet adgang 
til videreanvendelse, f.eks. lister over de 
vigtigste dokumenter med relevante 
metadata, der så vidt muligt er tilgængelige 
online og i et maskinlæsbart format, og 
webportaler, hvorfra der er adgang til 
decentraliserede lister over dokumenter."

Medlemsstaterne sørger for praktiske 
ordninger, som gør det lettere at søge i hele 
EU efter dokumenter, for hvilke der er 
givet adgang til videreanvendelse, f.eks. 
lister over de vigtigste dokumenter med 
relevante metadata, der så vidt muligt er 
tilgængelige i et teknologineutralt
maskinlæsbart format, og webportaler, 
hvorfra der er adgang til listerne over 
dokumenter."

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at indføre søgemuligheder på tværs af sprogene. Dette tilbydes 
allerede i dag på frivillig basis. Men af hensyn til den offentlige sektors økonomiske situation 
ville en indførelse af en generel pligt til altid også at gøre en sådan søgning mulig på andre 
europæiske sprog være forbundet med uforholdsmæssigt høje omkostninger.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Artikel 11, stk. 2, affattes således: 
‘2. „2. Som en undtagelse fra stk. 1 skal 
der i tilfælde af, at en eneret er 
nødvendig for leveringen af en 
tjenesteydelse i offentlighedens interesse, 
skal gyldigheden af denne aftale om 
eneret revurderes med jævne 
mellemrum, dog mindst hvert fjerde år. 
De aftaler om eneret, der indgås efter 
dette direktivs ikrafttræden, er omfattet 
af princippet om gennemsigtighed og 
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offentliggøres af de pågældende offentlige 
instanser."

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) I artikel 11 indsættes følgende stk.:
‘2a. Som en undtagelse fra stk. 1 gælder 
det, at hvis der tildeles en eneret i 
forbindelse med den af hensyn til 
digitaliseringen af kulturskattene 
nødvendige kommercielle udnyttelse, må 
varigheden af den kommercielle 
udnyttelse ikke være på mere end syv år. I 
dette tidsrum behøver eneretten ikke gøres 
til genstand for revision. De aftaler om 
eneret, der indgås efter dette direktivs 
ikrafttræden, skal være gennemskuelige 
og offentligt tilgængelige."

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I artikel 11 (Forbud mod aftaler om 
eneret) indsættes følgende punktum i 
slutningen af stk. 3:

(10) Artikel 11 (Forbud mod aftaler om 
eneret), stk. 3, affattes således:

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

‘3. Eksisterende aftaler om eneret, der 
ikke opfylder betingelserne for en 
undtagelse i henhold til stk. 2, skal 
ophøre ved kontraktens udløb eller 
under alle omstændigheder senest den 
31. december 2008. Sådanne aftaler, som 
vedrører biblioteker (herunder
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ikrafttrædelsesdato]." universitetsbiblioteker), museer og arkiver, 
som ikke opfylder betingelserne for en 
undtagelse, jf. stk. 2 eller stk. 2a, skal 
ophøre ved kontraktens udløb eller under 
alle omstændigheder senest den 31. 
december 20XX [6 år efter direktivets 
ikrafttrædelsesdato]."

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) I artikel 13 (Revision) erstattes ordene
”1. juli 2008 med ordene [5 år efter datoen 
for dette direktivs ikrafttræden], og 
følgende stykke indsættes:

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Medlemsstaterne fremlægger en årlig
rapport for Kommissionen om omfanget af 
videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer, betingelserne, hvorunder de 
stilles til rådighed, og den i artikel 4, stk. 4, 
omtalte uafhængige myndigheds arbejde."

(2a) "Medlemsstaterne fremlægger hvert
andet år en rapport for Kommissionen om 
omfanget af videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer, 
betingelserne, hvorunder de stilles til 
rådighed, og den i artikel 4, stk. 4, omtalte 
uafhængige myndigheds arbejde."

Begrundelse

Der er ikke behov for en årlig indberetningspligt, da der ikke kan forventes nogen 
indberetningspligtige sagforhold inden for et år, og da en sådan ville betyde en 
uforholdsmæssig ekstra belastning for de offentlige instanser.
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Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, 
Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere

Ivo Belet, Nessa Childers, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Evžen Tošenovský


