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LYHYET PERUSTELUT

Direktiiviehdotus panee alulle lähestymistavan muutoksen, jossa suuntana on julkisen 
sektorin hallussa olevien tietojen vapaa saatavuus digitaaliaikana. Perusajatuksena on, että 
yleisöllä on oikeus viranomaisten toimeksiannosta verovaroin kerättäviin tietoihin.

Valmistelija pitää myönteisinä toimia, joilla edistetään kulttuuritietojen pysyvää vapaata 
saatavuutta, ja tukee pyrkimyksiä, joilla nopeutetaan Euroopan kulttuuriperinnön kokoelmien 
digitointia. Valmistelija on tietoinen siitä taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä, 
joka julkisen sektorin hallussa olevilla tiedoilla ja niiden digitaalisella saatavuudella on.

Kulttuurikokoelmien digitointi tuo Euroopan kulttuuriperinnön paremmin kaikkien 
kansalaisten saataville. Tästä syystä hän pitää myönteisenä soveltamisalan laajentamista siten, 
että se kattaa myös kirjastot (korkeakoulujen kirjastot mukaan luettuina), museot ja arkistot.
Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen taloudellinen, yhteiskunnallinen ja innovatiivinen 
potentiaali on valtava. Erityisesti luovan alan ja kulttuuritalouden odotetaan hyötyvän 
soveltamisalan laajentamisesta.

Jotta tarjoutuvat mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin, valmistelija on 
sitä mieltä, että joihinkin kohtiin on tehtävä parannuksia, sillä direktiiviehdotus voi vaikuttaa 
kielteisesti julkisen (kulttuuri-) sektorin taloustilanteeseen ja digitointipyrkimyksiin.

Julkisen sektorin elinten päätöksentekovalta: Kansallisten (tai paikallisten) 
päätöksentekijöiden on voitava jatkossakin päättää itse tietojensa käytöstä ja kattaa 
valtaosa kustannuksistaan, jotka aiheutuvat niiden suorittaessa julkisia tehtäviään.
Valmistelija on sitä mieltä, että tietyt asiakirjat olisi voitava jatkossakin sulkea 
uudelleenkäytön ulkopuolelle, sillä esimerkiksi monet käsittelemättömät tiedot on 
tallennettu tarkistamatta sellaisina kuin ne on käsitetty kerättäessä, ja ne sopivat 
käytettäviksi uudelleen vasta jalostettuina.

Yhteentoimivuus: Valmistelija on komission kanssa samaa mieltä siitä, että 
yhteentoimivuuden takaamiseksi tiedot olisi asetettava saataville yleisesti käytetyissä 
tiedostomuodoissa teknologianeutraalissa ja koneellisesti luettavassa muodossa, 
lukuun ottamatta tietoja ja metatietoja, jotka ovat jo saatavilla digitaalisessa muodossa.

Riippumattoman viranomaisen perustaminen ja todistustaakan kääntäminen:
Vaatimus perustaa sellainen riippumaton viranomainen, jolla on sääntelyvaltaa, on 
ristiriidassa byrokratian vähentämistä ja talouden vakauttamista koskevien 
jäsenvaltioiden pyrkimysten kanssa. Julkishallinnolle aiheutuisi 
tiedottamisvelvollisuuksien ja maksuvaatimusten noudattamista koskevan 
todistustaakan kääntämisen takia kohtuuttoman paljon lisätyötä. Valmistelija ehdottaa, 
että jätetään jäsenvaltioiden päätettäväksi, mille kansalliselle virastolle ne siirtävät 
direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon valvonnan. Tuloksettoman 
oikaisuvaatimusmenettelyn jälkeen hakija voi edelleen hakea muutosta 
tuomioistuimissa.

Maksut ja ohjehinnat: Valmistelija huomauttaa, että julkisten kirjastojen (myös 
korkeakoulujen kirjastojen), museoiden ja arkistojen on usein osaksi rahoitettava itse 
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toimintansa. Lisäksi digitaalisten tietojen pitkäaikaisen arkistoinnin 
käyttökustannukset ovat erittäin korkeat. Tämän vuoksi direktiivillä olisi otettava 
käyttöön asianmukaiset ohjehinnat, jotka mahdollistavat, että tietojen 
uudelleenkäytöstä voidaan periä maksuja, jotka kattavat kustannukset, jotta voidaan 
hinnoitella tietojen luovutuksen aiheuttama lisätyö. Muussa tapauksessa tämä saattaa 
vaikuttaa kielteisesti julkisen sektorin hallussa olevien tietojen laatuun ja vähentää 
alalla tehtäviä investointeja. Lisäksi julkiset elimet joutuisivat maksamaan yksin 
kaupallisiin tarkoituksiin käytettävän digitoinnin – mikä vaikuttaisi kielteisesti 
digitointihankkeisiin.

Yksinoikeusjärjestelyt: Kirjastot (myös korkeakoulujen kirjastot), museot, arkistot ja 
yksityisen sektorin kumppanit toteuttavat kulttuurikokoelmien avauksen, digitoinnin ja 
esityksen yhteydessä usein yhteistyöhankkeita, joissa julkiset elimet antavat 
yhteistyökumppaneille yksinoikeuden kokoelmien käyttöön ja kaupalliseen hyödyntämiseen.
Käytäntö on osoittanut, että näiden julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien ansiosta
kulttuurikokoelmia voidaan käyttää järkevästi ja avata nopeasti. Kun on kyse mittavista 
digitointihankkeista, joista aiheutuu suuret taloudelliset kustannukset yksityisen sektorin 
kumppaneille, on annettava yksinoikeus. Tämä palvelee sitä, että voidaan toteuttaa yleisen 
edun mukainen hanke. Tämä vuoksi valmistelija katsoo, että direktiivissä 2003/98/EY ei 
pitäisi kieltää yksinoikeusjärjestelyjä, mutta niiden kesto olisi rajoitettava seitsemään vuoteen.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Avoin tietopolitiikka, jossa vähäisillä 
tai olemattomilla oikeudellisilla, teknisillä 
tai taloudellisilla rajoitteilla edistetään 
julkisen sektorin tiedon laajaa saatavuutta 
ja uudelleenkäyttöä yksityisiin tai 
kaupallisiin tarkoituksiin, voi osaltaan 
elvyttää merkittävästi kyseisen tiedon 
hyödyntämiseen ja uudenlaiseen 
yhdistelyyn perustuvien uusien palveluiden 
kehittämistä. Tämä edellyttää kuitenkin, 
että asiakirjojen uudelleenkäytön sallimista 

(2) Avoin tietopolitiikka, jossa vähäisillä 
tai olemattomilla oikeudellisilla, teknisillä 
tai taloudellisilla rajoitteilla edistetään 
julkisen sektorin tiedon laajaa saatavuutta 
ja uudelleenkäyttöä yksityisiin tai 
kaupallisiin tarkoituksiin ja joka edistää 
tiedonvälitystä taloudellisten toimijoiden 
lisäksi kansalaisille sekä henkilöiden 
vapaata liikkuvuutta unionissa 
kunnioittaen aina perusoikeuksia, voi 
osaltaan elvyttää merkittävästi kyseisen 
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koskevat toimintaedellytykset ovat unionin 
tasolla tasavertaiset, mitä ei voida 
saavuttaa ainoastaan jäsenvaltioiden ja 
asiaan liittyvien julkisten elinten erilaisilla 
säännöillä ja käytännöillä.

tiedon hyödyntämiseen ja uudenlaiseen 
yhdistelyyn perustuvien uusien palveluiden 
kehittämistä Tämä edellyttää kuitenkin, 
että asiakirjojen uudelleenkäytön sallimista 
koskevat toimintaedellytykset ovat unionin 
tasolla tasavertaiset, mitä ei voida 
saavuttaa ainoastaan jäsenvaltioiden ja 
asiaan liittyvien julkisten elinten erilaisilla 
säännöillä ja käytännöillä.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Direktiiviin 2003/98/EY ei sisälly 
velvoitetta sallia asiakirjojen 
uudelleenkäyttö. Päätös uudelleenkäytön 
sallimisesta tai kieltämisestä jää 
jäsenvaltion tai asianmukaisen julkisen 
sektorin elimen tehtäväksi. Samalla 
direktiivi perustuu kansallisiin asiakirjojen 
saatavuutta koskeviin sääntöihin. Osassa 
jäsenvaltioista oikeus uudelleenkäyttöön on 
yhdistetty tiedon saatavuuteen siten, että
kaikkia yleisesti saatavilla olevia 
asiakirjoja voi käyttää uudelleen. Toisissa 
jäsenvaltioissa näiden kahden oikeuden 
välinen yhteys on epäselvempi, mikä 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta.

(6) Direktiivi 2003/98/EY ei velvoita 
jäsenvaltioita asettamaan saataville 
julkisen sektorin hallussa olevia 
asiakirjoja eikä sallimaan niiden 
uudelleenkäyttöä. Päätös uudelleenkäytön 
sallimisesta tai kieltämisestä jää 
jäsenvaltion tai asianmukaisen julkisen 
sektorin elimen tehtäväksi. Direktiivillä 
ainoastaan yhdenmukaistetaan ehdot, 
joiden mukaisesti asiakirjat asetetaan 
saataville uudelleenkäyttöä varten.
Samalla direktiivi perustuu kansallisiin 
asiakirjojen saatavuutta koskeviin 
sääntöihin. Osassa jäsenvaltioista oikeus 
uudelleenkäyttöön on yhdistetty tiedon
saatavuuteen, kun taas toisissa 
jäsenvaltioissa on säädetty 
lainsäädännössä uudelleenkäyttöoikeuden 
ja tietojen saatavuutta tai tiedonvälityksen 
vapautta koskevien kansallisten säädösten 
välisestä erosta.
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Julkisen sektorin hallussa olevien 
asiakirjojen saatavuutta koskevat 
kansalliset järjestelyt perustuvat 
avoimuuteen ja tiedonvälityksen 
vapauteen. Joissakin tapauksissa tätä 
oikeutta on kuitenkin rajoitettu. Oikeus 
on esimerkiksi voitu rajoittaa koskemaan 
vain niitä, joilla on erityinen intressi 
kyseisiin asiakirjoihin, taikka sitä on voitu 
rajoittaa tapauksissa, joissa asiakirjat 
sisältävät arkaluonteisia tietoja, jotka 
koskevat esimerkiksi kansallista tai yleistä 
turvallisuutta.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Direktiivi 2003/98/EY ei velvoita 
jäsenvaltioita digitoimaan tai 
muuttamaan koneellisesti luettavaan 
teknologianeutraaliin muotoon olemassa 
olevaa analogista aineistoa. Julkisen 
sektorin elimet voivat päättää itse, mitä 
tietoja digitoidaan, milloin ja millä 
ehdoin.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Direktiiviä 2003/98/EY sovelletaan 
asiakirjoihin, joiden toimittaminen 
kuuluu kyseisen julkisen sektorin elimen 
julkiseen tehtävään, joka määritellään 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä tai 
muissa sitovissa säännöissä. Tämä 
julkisen sektorin elimen julkinen tehtävä 
olisi voitava määritellä yleisesti tai 
tapauskohtaisesti.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivillä 2003/98/EY olisi näin 
ollen säädettävä jäsenvaltioille selkeä 
velvoite sallia kaikkien yleisesti saatavilla 
olevien asiakirjojen uudelleenkäyttö. 
Koska tällainen yhteys saantioikeuden ja 
uudelleenkäyttöoikeuden välillä rajoittaa
asiakirjojen tekijöiden 
immateriaalioikeuksia, se olisi rajattava 
vähimpään laajuuteen, joka on tarpeen sen 
käyttöönoton tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tässä suhteessa asiakirjat, joihin kohdistuu 
kolmansien osapuolten 
immateriaalioikeuksia, olisi jätettävä 
direktiivin 2003/98/EY soveltamisalan 
ulkopuolelle, kun otetaan huomioon 
unionin lainsäädäntö ja jäsenvaltioiden ja 
unionin kansainväliset velvoitteet, 
erityisesti kirjallisten ja taiteellisten teosten 
suojaamisesta tehdystä Bernin 
yleissopimuksesta ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 
näkökohdista tehdystä sopimuksesta 
(TRIPS-sopimuksesta) johtuvat velvoitteet. 

(7) Direktiivillä 2003/98/EY rajoitetaan
asiakirjojen tekijöiden 
immateriaalioikeuksia. Tästä syystä se olisi 
rajattava vähimpään laajuuteen, joka on 
tarpeen sen käyttöönoton tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tässä suhteessa asiakirjat, 
joihin kohdistuu kolmansien osapuolten 
immateriaalioikeuksia, olisi jätettävä 
direktiivin 2003/98/EY soveltamisalan 
ulkopuolelle, kun otetaan huomioon 
unionin lainsäädäntö ja jäsenvaltioiden ja 
unionin kansainväliset velvoitteet, 
erityisesti kirjallisten ja taiteellisten teosten 
suojaamisesta tehdystä Bernin 
yleissopimuksesta ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 
näkökohdista tehdystä sopimuksesta 
(TRIPS-sopimuksesta) johtuvat velvoitteet. 
Jos kolmas osapuoli oli kirjaston 
(korkeakoulukirjastot mukaan luettuina), 
museon tai arkiston hallussaan pitämän 
sellaisen asiakirjan, jota 
immateriaalioikeudet edelleen suojaavat, 
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Jos kolmas osapuoli oli kirjaston 
(korkeakoulukirjastot mukaan luettuina), 
museon tai arkiston hallussaan pitämän 
sellaisen asiakirjan, jota 
immateriaalioikeudet edelleen suojaavat, 
alkuperäinen omistaja, kyseistä asiakirjaa 
olisi tätä direktiiviä sovellettaessa pidettävä 
asiakirjana, johon kohdistuu kolmansien 
tahojen immateriaalioikeuksia.

alkuperäinen omistaja, kyseistä asiakirjaa 
olisi tätä direktiiviä sovellettaessa pidettävä 
asiakirjana, johon kohdistuu kolmansien 
tahojen immateriaalioikeuksia.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Asiakirjat, joita koskevat 
immateriaalioikeudet ovat rauenneet ja 
jotka siten tulevat julkisiksi, muodostavat 
huomattavan osan kirjastojen, arkistojen 
ja museoiden kokoelmista, ja niitä olisi 
pidettävä digitointikampanjoiden 
ensisijaisena kohteena. Näin ollen on 
huolehdittava siitä, ettei digitointi johda 
niiden oikeudellisen aseman 
muuttumiseen. Näiden tietojen saatavuus 
ja uudelleenkäyttö on taattava kulttuurin, 
tiedon ja koulutuksen saatavuutta 
koskevan perusoikeuden 
kunnioittamiseksi.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Kulttuurikokoelmien avaaminen, 
digitointi ja esittely ovat merkittäviä 
haasteita sen varmistamiseksi, että 
kulttuuri, tieto ja koulutus ovat kaikkien 
saatavilla. Näin ollen on tärkeää käyttää 
kulttuurikokoelmia järkevästi, minkä 
ansiosta kansalaisten on helpompaa 
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käyttää kulttuuriperintöä. Samalla on 
otettava huomioon, että 
kulttuurikokoelmat eivät ole tavanomaisia 
taloudellisia hyödykkeitä ja että niitä on 
suojeltava liialliselta kaupallistumiselta. 
Julkisviranomaisten olisi tuettava tässä 
direktiivissä tarkoitettuja 
kulttuurilaitoksia osoittamalla julkisia 
varoja tiedon digitointiin ja jakeluun. 

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Direktiivin soveltamisalaa 
laajennetaan kirjastoihin (mukaan lukien 
korkeakoulujen kirjastot), museoihin ja 
arkistoihin. Direktiiviä ei sovelleta muihin 
kulttuurilaitoksiin, kuten oopperoihin, 
baletteihin tai teattereihin, eikä niihin 
kuuluviin arkistoihin.

(10) Direktiivin soveltamisalaa 
laajennetaan kirjastoihin (mukaan lukien 
korkeakoulujen kirjastot), museoihin ja 
arkistoihin, ja historiallisista paikoista 
kannustetaan luomaan virtuaalisia 
versioita niin, että niitä koskevat tiedot 
olisivat helpommin saatavilla. Direktiiviä 
ei sovelleta tutkimus- ja koulutuslaitoksiin 
eikä muihin kulttuurilaitoksiin, kuten 
oopperoihin, baletteihin tai teattereihin, 
eikä niihin kuuluviin arkistoihin.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Koska kirjastojen (myös 
korkeakoulujen kirjastojen), museoiden ja 
arkistojen hallussa olevien asiakirjojen 
uudelleenkäyttö tarjoaa merkittäviä 
sosiaalisia ja taloudellisia 
mahdollisuuksia kulttuurialalle ja luovan 
alan elinkeinoille sekä Europeana-
kokoelman laajentamisen ansiosta 
yhteiskunnalle, käynnissä olevaa 
eurooppalaisten kulttuurikokoelmien 
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digitointia olisi edistettävä.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Tietyt arkistoasiakirjojen sisältämät 
henkilötiedot, joita koskee kaikenlaisen 
syrjinnän kielto, olisi suljettava 
direktiivin 2003/98/EY soveltamisalan 
ulkopuolelle tai, mikäli voimassa oleva 
lainsäädäntö velvoittaa niiden 
julkistamiseen, tiedot on tehtävä 
nimettömiksi tai henkilöitä koskevat tiedot 
on peitettävä ennen käyttöä.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 c) Kirjastot (myös korkeakoulujen 
kirjastot), museot, arkistot ja yksityisen 
sektorin kumppanit toteuttavat 
kulttuurikokoelmien avaamisen, 
digitoinnin ja esittelyn yhteydessä usein 
yhteistyöhankkeita, joissa julkiset elimet 
antavat yhteistyökumppaneille 
yksinoikeuden kokoelmien käyttöön ja 
kaupalliseen hyödyntämiseen. Käytäntö 
on osoittanut, että näiden julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
ansiosta kulttuurikokoelmia voidaan 
käyttää järkevästi ja samalla nopeuttaa 
kulttuuriperinnön avaamista 
kansalaisille. Tästä syystä direktiivillä 
2003/98/EY ei pitäisi kieltää 
yksinoikeusjärjestelyjä. Lisäksi 
kulttuurilaitosten olisi saatava valita itse 
vapaasti kumppanit, joiden kanssa ne 
haluavat tehdä yhteistyötä, ja tässä 
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yhteydessä olisi noudatettava avoimuuden 
ja syrjimättömyyden periaatteita.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 d) Koulutus- ja tutkimuslaitosten 
hallussa olevat tiedot olisi jätettävä 
direktiivin 2003/98/EY soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 e) Yleisradioyhtiöt olisi jatkossakin 
jätettävä direktiivin 2003/98/EY 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Uudelleenkäytön helpottamiseksi 
julkisen sektorin elinten olisi saatettava 
asiakirjat ja niitä koskeva metatieto 
saataville mahdollisuuksien mukaan ja 
tarkoituksenmukaisissa tapauksissa 
koneellisesti luettavassa muodossa, joka 
takaa yhteentoimivuuden, esimerkiksi 
käsittelemällä niitä tavalla, joka vastaa 
Euroopan yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) 
perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 
2007 annetun direktiivin 2007/2/EY 

(11) Uudelleenkäytön helpottamiseksi 
julkisen sektorin elinten olisi saatettava 
asiakirjat ja niitä koskeva metatieto 
saataville mahdollisuuksien mukaan ja 
tarkoituksenmukaisissa tapauksissa 
teknologianeutraalissa koneellisesti 
luettavassa muodossa, joka takaa 
yhteentoimivuuden, esimerkiksi 
käsittelemällä niitä tavalla, joka vastaa 
Euroopan yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) 
perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 
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mukaisia paikkatiedon yhteensopivuus- ja 
käytettävyysvaatimuksia koskevia 
periaatteita.

2007 annetun direktiivin 2007/2/EY 
mukaisia paikkatiedon yhteensopivuus- ja 
käytettävyysvaatimuksia koskevia 
periaatteita.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jos asiakirjojen uudelleenkäytöstä 
peritään maksuja, niiden ei periaatteessa 
pitäisi olla asiakirjojen kopioinnista ja 
jakelusta aiheutuvia 
marginaalikustannuksia korkeampia paitsi, 
jos korkeammat maksut voidaan 
poikkeuksellisesti perustella objektiivisilla, 
avoimilla ja varmistettavissa olevilla 
kriteereillä. Erityisesti olisi otettava 
huomioon tarve olla estämättä sellaisten 
julkisten sektorin elinten tavanomaista 
toimintaa, jotka kattavat huomattavan osan 
julkisen tehtävänsä suorittamiseen 
liittyvistä kustannuksista 
immateriaalioikeuksiaan käyttämällä. 
Todistustaakka sen osalta, että maksut 
ovat kustannuslähtöisiä ja noudattavat 
niitä koskevia rajoituksia, pitäisi olla 
julkisen sektorin elimellä, joka perii 
maksuja asiakirjojen uudelleenkäytöstä.

(12) Jos asiakirjojen uudelleenkäytöstä 
peritään maksuja, niiden ei periaatteessa 
pitäisi olla asiakirjojen kopioinnista, 
saataville asettamisesta ja jakelusta 
aiheutuvia marginaalikustannuksia 
korkeampia paitsi, jos korkeammat maksut 
voidaan poikkeuksellisesti perustella 
objektiivisilla, avoimilla ja varmistettavissa 
olevilla kriteereillä. Erityisesti olisi 
otettava huomioon tarve olla estämättä 
sellaisten julkisten sektorin elinten 
tavanomaista toimintaa, jotka kattavat 
huomattavan osan julkisen tehtävänsä 
suorittamiseen liittyvistä kustannuksista 
immateriaalioikeuksiaan käyttämällä. 

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Joidenkin tämän direktiivin piirteiden, 
kuten oikeussuojakeinojen, 
maksuperiaatteiden noudattamisen ja 
raportointivelvollisuuksien, moitteeton 
täytäntöönpano edellyttää sellaisten 
riippumattomien viranomaisten valvontaa, 

(14) Joidenkin tämän direktiivin piirteiden, 
kuten oikeussuojakeinojen, etenkin 
yksityishenkilöiden tietosuojan 
yhteydessä, maksuperiaatteiden 
noudattamisen ja 
raportointivelvollisuuksien, moitteeton 
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jotka ovat toimivaltaisia julkisen sektorin 
tiedon uudelleenkäyttöä koskevissa 
asioissa. Sen varmistamiseksi, että 
toimintatavat ovat johdonmukaisia unionin 
tasolla, olisi riippumattomien 
viranomaisten välistä koordinointia 
edistettävä erityisesti vaihtamalla tietoa 
parhaista käytännöistä ja tiedon 
uudelleenkäyttöä koskevista politiikoista.

täytäntöönpano edellyttää sellaisten 
riippumattomien viranomaisten valvontaa, 
jotka ovat toimivaltaisia julkisen sektorin 
tiedon uudelleenkäyttöä koskevissa 
asioissa. Jäsenvaltioiden olisi siirrettävä 
tämä tehtävä vastaavalle viranomaiselle.
Sen varmistamiseksi, että toimintatavat 
ovat johdonmukaisia unionin tasolla, olisi 
riippumattomien viranomaisten välistä 
koordinointia edistettävä erityisesti 
vaihtamalla tietoa parhaista käytännöistä ja 
tiedon uudelleenkäyttöä koskevista 
politiikoista.

Perustelut

Riippumattoman sääntelyviranomaisen perustaminen on ristiriidassa byrokratian 
vähentämistä ja talouden vakauttamista koskevien jäsenvaltioiden pyrkimysten kanssa ja sillä 
puututaan liikaa jäsenvaltioiden organisatoriseen itsemääräämisoikeuteen.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävän 
hyvin saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitteita, eli helpottaa unionin laajuisten 
julkisen sektorin asiakirjoihin perustuvien 
tietopohjaisten tuotteiden ja -palveluiden 
luomista, varmistaa, että yksityiset 
yritykset voivat käyttää julkisen sektorin 
asiakirjoja tehokkaasti yli rajojen lisäarvoa 
tuottavissa tietopohjaisissa tuotteissa ja 
palveluissa, ja rajoittaa kilpailun 
vääristymistä unionin markkinoilla, ja 
koska tavoitteet voidaan ehdotetun toimen 
luontaisen yleiseurooppalaisen 
soveltamisalan vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, unioni voi hyväksyä 
toimenpiteitä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 

(15) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävän 
hyvin saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitteita, eli helpottaa unionin laajuisten 
julkisen sektorin asiakirjoihin perustuvien 
tietopohjaisten tuotteiden ja -palveluiden 
luomista, varmistaa, että yhtäältä yksityiset 
yritykset voivat käyttää julkisen sektorin 
asiakirjoja tehokkaasti yli rajojen lisäarvoa 
tuottavissa tietopohjaisissa tuotteissa ja 
palveluissa, ja toisaalta kansalaiset voivat 
käyttää niitä tehokkaasti, mikä helpottaa 
tiedon vapaata liikkuvuutta ja viestintää, 
ja koska tavoitteet voidaan ehdotetun 
toimen luontaisen yleiseurooppalaisen 
soveltamisalan vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, unioni voi hyväksyä 
toimenpiteitä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
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mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen.

vahvistetun suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komission olisi avustettava 
jäsenvaltioita direktiivin johdonmukaisessa 
täytäntöönpanossa antamalla ohjeita, 
erityisesti maksun perimisen, kustannusten 
laskennan, suositeltujen lupaehtojen sekä 
muotojen osalta, asianomaisia tahoja 
kuultuaan.

(18) Komission olisi avustettava 
jäsenvaltioita direktiivin johdonmukaisessa 
täytäntöönpanossa antamalla ehdotuksia ja 
opastusta, erityisesti maksun perimisen, 
kustannusten laskennan, suositeltujen 
lupaehtojen sekä muotojen osalta, 
asianomaisia tahoja kuultuaan.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) "koneellisesti luettavalla" sitä, että 
digitaalinen asiakirja on riittävän 
rakenteinen, jotta ohjelmistosovellukset 
pystyvät luotettavasti tunnistamaan
yksittäiset tietoalkiot ja asiakirjan sisäisen 
rakenteen.".

(6) "koneellisesti luettavalla" sitä, että 
digitaalinen asiakirja on rakenteeltaan 
sellainen, että ohjelmistosovellukset 
pystyvät teknologianeutraalisti 
poimimaan halutut yksittäiset tiedot.".

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta 
Direktiivi 2003/98/EY
3 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

(1) Jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta 
johdu, jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja 
voidaan käyttää uudelleen kaupallisiin ja 
muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin III ja 
IV luvussa säädetyin ehdoin.

(1) Jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta 
johdu, jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1 artiklassa tarkoitettuja julkisen 
sektorin elinten asiakirjoja voidaan käyttää 
uudelleen kaupallisiin ja muihin kuin 
kaupallisiin tarkoituksiin III ja IV luvussa 
säädetyin ehdoin sillä edellytyksellä, että 
kyse on asiakirjoista, jotka ovat saatavilla 
julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
saatavuutta koskevien voimassa olevien 
kansallisten säännösten mukaisesti.
Nämä asiakirjat on levitettävä 
mahdollisuuksien mukaan 
teknologianeutraalissa koneellisesti 
luettavassa muodossa.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta 
Direktiivi 2003/98/EY
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(2) Kun kyseessä ovat asiakirjat, joiden 
osalta kirjastoilla (mukaan lukien 
korkeakoulujen kirjastot), museoilla ja 
arkistoilla on immateriaalioikeuksia, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakirjojen uudelleenkäytön ollessa 
sallittua asiakirjoja voidaan käyttää 
uudelleen kaupallisiin ja muihin kuin 
kaupallisiin tarkoituksiin III ja IV luvussa 
säädetyin ehdoin;

(2) Kun kyseessä ovat asiakirjat, joiden 
osalta kirjastoilla (mukaan lukien 
korkeakoulujen kirjastot), museoilla ja 
arkistoilla on immateriaalioikeuksia, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakirjojen uudelleenkäytön ollessa 
sallittua asiakirjoja voidaan käyttää 
uudelleen kaupallisiin ja muihin kuin 
kaupallisiin tarkoituksiin III ja IV luvussa 
säädetyin ehdoin sillä edellytyksellä, että 
kyse on asiakirjoista, jotka ovat saatavilla 
julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
saatavuutta koskevien voimassa olevien 
kansallisten säännösten mukaisesti.
Nämä asiakirjat on levitettävä 
mahdollisuuksien mukaan 
teknologianeutraalissa koneellisesti 
luettavassa muodossa.
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla– 4 kohta– 2 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Lisätään 4 kohdan loppuun virke 
seuraavasti:

(2) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

"Näihin muutoksenhakukeinoihin on 
kuuluttava sellaisen riippumattoman 
viranomaisen suorittama 
uudelleentarkastelu, jolla on erityistä 
julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttöä 
koskevaa sääntelyvaltaa ja jonka 
päätökset sitovat kyseistä julkisen sektorin 
elintä.".

"4. Kaikissa kielteisissä päätöksissä on 
ilmoitettava, miten pyynnön esittäjä voi 
halutessaan hakea muutosta päätökseen.  
Näihin muutoksenhakukeinoihin on 
kuuluttava maininta viranomaisen
suorittamasta uudelleentarkastelusta.".

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Korvataan 1 kohdassa sanat 
"sähköisessä muodossa" sanoilla 
"koneellisesti luettavassa muodossa ja 
yhdessä niitä koskevien metatietojen 
kanssa.".

1. Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Julkisen sektorin elinten on 
asetettava asiakirjansa saataville jo 
olemassa olevissa muodoissa ja kaikkina 
jo olemassa olevina kielitoisintoina, 
mahdollisuuksien mukaan ja
tarkoituksenmukaisissa tapauksissa
teknologianeutraalissa koneellisesti 
luettavassa muodossa ja yhdessä niitä 
koskevien metatietojen kanssa. Julkisen 
sektorin elimillä ei ole velvollisuutta 
luoda asiakirjoja, digitoida niitä, 
muuntaa niitä tai saattaa niitä 
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teknologianeutraalisesti koneellisesti 
luettaviksi pyynnön täyttämiseksi eikä 
velvollisuutta toimittaa otteita 
asiakirjoista, jos pyyntöä ei voida 
täyttää yksinkertaisin toimenpitein ja 
siitä aiheutuu suhteetonta vaivaa."

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – 1 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(1) Jos asiakirjojen uudelleenkäytöstä 
peritään maksuja, julkisen sektorin elinten 
perimä kokonaissumma ei saa ylittää 
asiakirjojen jäljentämisestä ja jakelusta 
aiheutuvia marginaalikustannuksia.

(1) Jos asiakirjojen uudelleenkäytöstä 
peritään maksuja, julkisen sektorin elinten 
perimä kokonaissumma ei saa ylittää 
asiakirjojen jäljentämisestä, saataville 
asettamisesta ja jakelusta aiheutuvia 
marginaalikustannuksia.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – 1 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
6 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(2) Poikkeustapauksissa erityisesti silloin, 
kun julkisen sektorin elimen julkisen 
palvelun tehtävien hoitoon liittyvistä 
toimintakustannuksista huomattava osa 
aiheutuu sen immateriaalioikeuksista, 
julkisen sektorin elimen voidaan sallia 
veloittavan asiakirjojen uudelleenkäytöstä 
marginaalikustannuksia enemmän, 
kunhan tämä tehdään objektiivisilla, 
avoimilla ja varmistettavissa olevilla 
kriteereillä, se on yleisen edun mukaista 
ja edellyttää 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun riippumattoman viranomaisen 
hyväksyntää, sanotun kuitenkaan 

(2) Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
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rajoittamatta tämän artiklan 3 ja 
4 kohdan soveltamista.

(a) poikkeustapauksiin, joissa julkisten 
elinten on tuotettava voittoa kattaakseen 
suurimman osan kustannuksistaan, jotka 
aiheutuvat niiden hoitaessa julkisen 
palvelun tehtäviään;
(b) kirjastoihin (mukaan lukien 
korkeakoulujen kirjastot), museoihin ja 
arkistoihin.

Perustelu

Kun tietoja käytetään uudelleen teollisessa tai kaupallisessa tarkoituksessa, julkisten elinten 
olisi voitava periä kustannukset kattavia maksuja, jotta voitaisiin korvata tietojen 
luovutuksesta aiheutunut lisätyö ja välttää julkisen sektorin hallussa olevien tietojen laatua 
heikentävät ja investointien tekemistä vaikeuttavat kielteiset vaikutukset. Kirjastojen (myös 
korkeakoulujen kirjastojen), museoiden ja arkistojen on osaksi rahoitettava itse toimintansa. 
Jos nämä tulot jäävät pois, jäsenvaltioiden kulttuurimäärärahat vähenisivät huomattavasti. 

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – 1 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa 
säädetään, kirjastot (korkeakoulujen 
kirjastot mukaan luettuina), museot ja 
arkistot voivat periä hallussaan olevien 
asiakirjojen uudelleenkäytöstä 
marginaalikustannukset ylittäviä 
maksuja.".

Poistetaan.
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Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – 2 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Nykyisestä 6 artiklan tekstistä tulee 
4 kohta.

(2) Nykyisestä 6 artiklan tekstistä tulee 
4 kohta, ja se kuuluu seuraavasti:
"4. Jos maksuja peritään 2 kohdan 
mukaisesti, niiden yhteismäärä olisi 
vahvistettava puolueettomien, avointen ja 
muuttuvien perusteiden mukaisesti, ja
asiakirjojen toimittamisesta ja 
uudelleenkäyttöoikeuksien 
luovuttamisesta saatavat kokonaistulot 
eivät saa ylittää niiden keräämisestä, 
tuottamisesta, jäljentämisestä, saataville 
asettamisesta ja jakelusta aiheutuvia 
kustannuksia ja investoinneille saatavaa, 
organisaatioiden ja laitosten julkisten 
tehtävien hoitamisen mukaista
kohtuullista tuottoa. Sellaisten 
hankkeiden kohdalla, joiden tavoitteet 
ovat yksinomaan kaupallisia, näiden 
maksujen tuotto on sijoitettava 
objektiivisten ja avointen kriteerien 
mukaisesti, eikä toteutus saa olla yleisen 
edun vastaista.  Edellä 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen maksujen olisi oltava 
kustannuslähtöiset asianmukaisena 
tilikautena laskettuina ja kyseisiin 
julkisen sektorin elimiin sovellettavien 
kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti 
lasketut."
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/98/EY
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lisätään kohta seuraavasti:
"4 a. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
viranomainen, joka on soveltuva ja pätevä 
tarkastamaan, noudatetaanko 4 kohdassa 
vahvistettuja maksujen laskemista 
koskevia perusteita."

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – 3 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Lisätään uusi 5 kohta: Poistetaan.

"Todistustaakka sen osalta, että maksut 
ovat tämän artiklan mukaisia, on sillä 
julkisen sektorin elimellä, joka perii 
maksuja asiakirjojen uudelleenkäytöstä.".

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

(7) Lisätään 7 artiklaan (Avoimuus)
sanojen "määritettäessä maksuja" jälkeen 
sanat "niiden ylittäessä 
marginaalikustannukset tai".

(7) Korvataan 7 artiklan (Avoimuus)
kolmas virke seuraavasti:
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"Kyseisen julkisen sektorin elimen on 
myös ilmoitettava, mitkä seikat otetaan 
huomioon määritettäessä maksuja
6 artiklan mukaisesti."

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta – 1 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Julkisen sektorin elimet voivat sallia 
uudelleenkäytön ehdoitta, tai ne voivat 
asettaa ehtoja, kuten edellyttää lähteen 
mainitsemista, tarvittaessa luvan avulla.
Näillä ehdoilla ei saa turhaan rajoittaa 
asiakirjojen uudelleenkäytön 
mahdollisuuksia, eikä niitä saa käyttää 
kilpailun rajoittamiseen."

Julkisen sektorin elimet voivat sallia 
asiakirjojen uudelleenkäytön ehdoitta, tai 
ne voivat tarvittaessa asettaa ehtoja 
keskeiset seikat kattavan luvan 
yhteydessä. Näillä ehdoilla ei saa turhaan 
rajoittaa asiakirjojen uudelleenkäytön 
mahdollisuuksia, eikä niitä saa käyttää 
kilpailun rajoittamiseen.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että on 
toteutettu uudelleenkäytettävissä olevien 
asiakirjojen monikielistä hakua helpottavia 
käytännön järjestelyjä, kuten 
mahdollisuuksien mukaan internetin 
välityksellä ja koneellisesti luettavassa 
muodossa saatavilla olevia luetteloja 
tärkeimpien asiakirjojen sisältövaroista ja 
niihin liittyvistä metatiedoista ja 
hajautettuihin sisältövaraluetteloihin 
linkitettyjä portaalisivustoja."

Jäsenvaltioiden on toteutettava
uudelleenkäytettävissä olevien asiakirjojen 
hakua koko unionissa helpottavia 
käytännön järjestelyjä, kuten 
mahdollisuuksien mukaan 
teknologianeutraalissa koneellisesti 
luettavassa muodossa saatavilla olevia 
luetteloja tärkeimpien asiakirjojen 
sisältövaroista ja niihin liittyvistä 
metatiedoista ja sisältövaraluetteloihin 
linkitettyjä portaalisivustoja.
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Perustelu

On järkevää ottaa käyttöön monikielisiä hakumahdollisuuksia, ja niitä tarjotaan jo 
vapaaehtoisesti. Sellaisen yleisen velvoitteen käyttöönotto, että hakumahdollisuus on 
tarjottava aina myös muilla eurooppalaisilla kielillä, aiheuttaisi kuitenkin kohtuuttoman 
korkeat kustannukset, kun pidetään mielessä julkisen sektorin taloustilanne.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 a kohta (uusi) 
Direktiivi 2003/98/EY
11 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Korvataan 11 artiklan 2 kohta 
seuraavasti: 
"2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, tapauksissa, joissa
yksinoikeus on välttämätön yleistä etua 
koskevan palvelun tarjoamiseksi, 
yksinoikeusjärjestelyn pätevyyttä on 
tarkasteltava uudelleen säännöllisesti 
vähintään neljän vuoden välein. Tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen 
luotujen yksinoikeusjärjestelyjen on 
oltava avoimuusperiaatteen mukaisia, ja 
asianomaisten julkisen sektorin elinten on 
julkistettava ne."

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 b kohta (uusi) 
Direktiivi 2003/98/EY
11 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Lisätään 11 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, tapauksissa, joissa yksinoikeus 
myönnetään kulttuurikokoelmien 
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digitoimiseksi välttämättömän kaupallisen 
hyödyntämisen yhteydessä, kaupallisen 
hyödyntämisen kesto ei saa ylittää 
seitsemää vuotta. Tänä aikana 
yksinoikeutta ei tarvitse tarkastella 
uudelleen. Tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen luotujen 
yksinoikeusjärjestelyjen on oltava avoimia 
ja julkisiksi saatettuja."

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) Lisätään 11 artiklan 
(Yksinoikeusjärjestelyjen kieltäminen) 
3 kohdan loppuun virke seuraavasti:

(10) Korvataan 11 artiklan 
(Yksinoikeusjärjestelyjen kieltäminen) 
3 kohta seuraavasti:

"Kuitenkin yksinoikeusjärjestelyt, jotka 
koskevat kulttuurilaitoksia ja 
korkeakoulujen kirjastoja, on lopetettava 
sopimuksen päättyessä ja joka tapauksessa 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 20XX 
[6 vuotta direktiivin voimaantulon 
jälkeen].".

"3. Olemassa olevat 
yksinoikeusjärjestelyt, jotka eivät kuulu 
2 kohdan mukaisiin poikkeuksiin, on 
lopetettava sopimuksen päättyessä ja 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008.
Yksinoikeusjärjestelyt, jotka koskevat 
kirjastoja (myös korkeakoulujen 
kirjastoja), museoita ja arkistoja ja jotka 
eivät kuulu 2 tai 2 a kohdassa 
tarkoitettuihin poikkeuksiin, on 
lopetettava sopimuksen päättyessä ja joka 
tapauksessa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 20XX [6 vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta]."
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Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 12 kohta – johdanto-osa
Direktiivi 2003/98/EY
13 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Korvataan 13 artiklassa
(Uudelleentarkastelu) päivämäärä
"1 päivää heinäkuuta 2008" päivämäärällä
"[3 vuotta päivästä, johon mennessä 
direktiivi on saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä]" ja lisätään seuraava kohta:

(12) Korvataan 13 artiklan
(Uudelleentarkastelu) 1 kohdassa ilmaus
"1 päivää heinäkuuta 2008" päivämäärällä 
"[5 vuotta tämän direktiivin 
voimaantulosta]" ja lisätään seuraava 
kohta:

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 12 kohta 
Direktiivi 2003/98/EY
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
vuosittain kertomus julkisen sektorin 
tiedon uudelleenkäytön laajuudesta, tiedon 
saatavuutta koskevista ehdoista ja 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
riippumattoman viranomaisen 
työskentelystä.".

(2 a) "Jäsenvaltioiden on annettava 
komissiolle joka toinen vuosi kertomus 
julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytön 
laajuudesta, tiedon saatavuutta koskevista 
ehdoista ja 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun riippumattoman viranomaisen 
työskentelystä.".

Perustelu

Ei ole ilmeistä, olisiko kertomuksen antamisesta vuosittain hyötyä, sillä kertomuksen kohteena 
olevaan asiantilaan ei ole odotettavissa muutoksia vuoden aikana ja julkisille elimille 
aiheutuisi suhteettoman suuri lisärasite.
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