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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til direktiv er et led i den digitale dagsorden for Europa. Den offentlige sektors 
informationer kan rent faktisk anvendes til at udvikle nye digitale indholdsprodukter og 
tjenesteydelser og indeholder et stort vækstpotentiale, som ikke udnyttes tilstrækkeligt af 
medlemsstaterne.

Ordføreren for udtalelse glæder sig over Europa-Kommissionens forslag, der kommer på det 
rette tidspunkt, eftersom internettet har udviklet sig fra at være en kilde til informationer og 
viden til at have et omfattende indhold af data. 

Hvad angår indholdet af forslaget til direktiv ønsker ordføreren at påpege følgende punkter i 
den korte begrundelse:

1. Direktivets anvendelsesområde
Det bør tilføjes, at dokumenter, der ikke er tilgængelige af hensyn til beskyttelse af 
personoplysninger, er udelukket fra dette direktivs anvendelsesområde.

2. Definitioner
Med henblik på at lette videreanvendelsen bør den offentlige sektors informationer stilles til 
rådighed i teknologineutralt maskinlæsbart format. Det bør så vidt muligt undgås, at det er 
nødvendigt at anvende en bestemt teknologi til behandlingen af dokumenterne.

3. Gebyrer
Spørgsmålet om gebyrer er et centralt spørgsmål for, hvorvidt videreanvendelsen af den 
offentlige sektors informationer bliver en succes. Hvis størrelsen af gebyrerne er for høj, vil 
omkostningerne for udviklingen af nye digitale indholdsprodukter og tjenesteydelser være 
uoverkommelige for virksomhederne, særlig for nystartede virksomheder og for SMV'er. Til 
gengæld sikrer visse organer i den offentlige sektor en del af deres indtægter ved at udnytte 
deres intellektuelle ejendomsrettigheder. 

Ordføreren for udtalelse er opmærksom på, at der bør skabes ligevægt mellem følgende to 
målsætninger: en øget videreanvendelse af offentlige informationer på den ene side og 
finansiering af visse organers offentlige opgaver på den anden side.  Ordføreren foreslår at
fastholde muligheden for, at visse offentlige organer som biblioteker, museer og arkiver kan 
opkræve gebyrer, der overstiger de marginale omkostninger for reproduktion og 
tilrådighedsstillelse, hvis det sker i henhold til objektive, gennemsigtige og kontrollerbare 
kriterier, og forudsat at de er godkendt af den nationale kompetente myndighed, der fører 
tilsyn med videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. 

4. Uafhængig myndighed med ansvar for tilsyn med videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer
Endelig mener ordføreren for udtalelse, at det ikke vil være nødvendigt at oprette en ny 
administrativ myndighed, der skal føre tilsyn med videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer. Medlemsstaterne kan tillægge en eksisterende myndighed beføjelser til at 
varetage denne funktion.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget 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 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 
universitetsbibliotker), 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) 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. Denne pligt 
gælder ikke for dokumenter, som er 
udelukket fra aktindsigt i henhold til 
medlemsstaternes regler herom, samt for 
de i dette direktiv fastsatte undtagelser.

Or. fr
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Dokumenter, som tredjemand har 
intellektuelle ejendomsrettigheder til, bør 
på baggrund af EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes lovgivning samt EU's 
internationale forpligtelser, især 
Bernerkonventionen til værn for litterære 
og kunstneriske værker 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.

Or. fr

Ændringsforslag 3

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. Direktivet finder ikke 
anvendelse på andre kulturinstitutioner 
som f.eks. operaer, balletter eller teatre, 
herunder de arkiver, der er en del af disse 
institutioner, eller public service-radio- og 
tv-foretagender.
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Or. fr

Ændringsforslag 4

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 (INSPIRE).

(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 (INSPIRE).

Or. fr
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Ændringsforslag 5

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, 
fastsættes disse ud fra objektive, 
gennemsigtige og kontrollerbare kriterier, 
der sikrer ligebehandling. De bør i 
princippet begrænses til de marginale 
omkostninger ved reproduktion og 
tilrådighedsstillelse. Der bør dog 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. Disse organer bør 
have lov til at opkræve gebyrer, der 
overstiger de marginale omkostninger ved 
reproduktion og tilrådighedsstillelse, og 
som giver mulighed for et rimeligt udbytte 
af investeringerne. Disse gebyrer bør 
fastsættes ud fra objektive, gennemsigtige 
og kontrollerbare kriterier, der sikrer 
ligebehandling. 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.

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I forbindelse med enhver (13) I forbindelse med enhver 
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videreanvendelse af et dokument kan 
organer i den offentlige sektor, hvis det er 
praktisk muligt, pålægge videreanvenderen 
betingelser såsom kildeangivelse. Enhver 
licens til videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer skal altid indeholde 
så få restriktioner for videreanvendelsen 
som muligt. Åbne licenser, som er 
tilgængelige online, og som giver bredere 
videreanvendelsesrettigheder uden 
teknologiske, økonomiske eller geografiske 
begrænsninger og er baseret på åbne 
dataformater, kan også spille en vigtig 
rolle i denne henseende. Medlemsstaterne 
bør derfor tilskynde til brug af åbne 
offentlige licenser.

videreanvendelse af et dokument kan 
organer i den offentlige sektor, hvis det er 
praktisk muligt, pålægge videreanvenderen 
betingelser såsom kildeangivelse. Enhver 
licens til videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer skal altid indeholde 
så få restriktioner for videreanvendelsen 
som muligt. Åbne licenser, som er 
tilgængelige online, og som giver bredere 
videreanvendelsesrettigheder uden 
teknologiske, økonomiske eller geografiske 
begrænsninger og er baseret på åbne 
dataformater, bør spille en vigtig rolle i 
denne henseende. Medlemsstaterne bør 
derfor tilskynde til brug af åbne offentlige 
licenser.

Or. fr

Ændringsforslag 7

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 af oplysninger om bedste 
praksis og politikker for videreanvendelse 
af data.

(14) Den korrekte anvendelse af nogle af 
bestemmelserne i dette direktiv, som f.eks. 
klageadgang, overholdelse af 
gebyrprincipperne og rapporteringskrav, 
kræver tilsyn af de myndigheder, der er 
kompetente med hensyn til 
videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer. Medlemsstaterne beslutter, 
hvilke myndigheder der skal have 
kompetence til at føre tilsyn med 
videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer.

Or. fr
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det er nødvendigt at sikre, at 
medlemsstaterne (jf. betragtning 19) 
aflægger rapport til Kommissionen om 
omfanget af videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer, 
betingelserne, hvorunder de stilles til 
rådighed, og den uafhængige myndigheds
arbejde. 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 af oplysninger 
om bedste praksis og politikker for 
videreanvendelse af data.

(17) Det er nødvendigt at sikre, at 
medlemsstaterne (jf. betragtning 19) 
aflægger rapport til Kommissionen om 
omfanget af videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer, 
betingelserne, hvorunder de stilles til 
rådighed, og det arbejde, som udføres af 
den kompetente myndighed, der fører 
tilsyn med 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 
af oplysninger om bedste praksis og 
politikker for videreanvendelse af data.

Or. fr

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – underpunkt 2
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 1 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) dokumenter, som uddannelses- og 
forskningsinstitutioner, f.eks. 
forskningsfaciliteter, er i besiddelse af, 
herunder i relevante tilfælde
organisationer, der som opgave har 
overførsel af forskningsresultater, skoler og 
universiteter (undtagen 
universitetsbiblioteker, når der er tale om 
andre dokumenter end 
forskningsdokumenter, der er beskyttet af 

e) dokumenter, som uddannelses- og 
forskningsinstitutioner er i besiddelse af, 
herunder organisationer, der som opgave 
har overførsel af forskningsresultater, 
skoler og universiteter (undtagen 
universitetsbiblioteker, når der er tale om 
andre dokumenter end 
forskningsdokumenter, der er beskyttet af 
tredjemands intellektuelle 
ejendomsrettigheder) og
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tredjemands intellektuelle 
ejendomsrettigheder) og

Or. fr

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – underpunkt 3
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 1 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) dokumenter, der i overensstemmelse 
med medlemsstaternes lovgivning ikke er 
tilgængelige af hensyn til beskyttelse af 
personoplysninger.

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2003/98/EF
Artikel 2 – stk. 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. "maskinlæsbar": at digitale dokumenter 
er således strukturerede, at 
softwareapplikationer på pålidelig vis kan 
identificere og udtrække relevante data på 
en teknologineutral måde."

Or. fr

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klageadgangen skal omfatte muligheden 
for revision udført af en uafhængig 
myndighed, der er udstyret med specifikke 
lovgivningsbeføjelser vedrørende 
videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer, og hvis beslutninger er 
bindende for den pågældende offentlige 
myndighed.

Klageadgangen skal omfatte muligheden 
for revision udført af en myndighed
vedrørende videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer, og hvis 
beslutninger er bindende for den 
pågældende offentlige myndighed.

Or. fr

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – underpunkt 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. Det kan 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 
myndighed, der er omhandlet i artikel 4, 
stk. 4, jf. dog stk. 3 og 4 i denne artikel.

Or. fr
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – underpunkt 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.

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, hvis det sker i henhold til 
objektive, gennemsigtige og 
kontrollerbare kriterier, og forudsat at de 
er godkendt af den myndighed, der er 
omhandlet i artikel 4, stk. 4.

Or. fr

Ændringsforslag 15

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 vedtager 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 teknologineutralt 
maskinlæsbart format, og webportaler, 
hvorfra der er adgang til decentraliserede 
lister over dokumenter."

Or. fr
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