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KORTFATTAD MOTIVERING

Detta direktivförslag är ett led i den digitala agendan för Europa. Information från den 
offentliga sektorn kan nämligen utnyttjas för att utveckla nya digitala produkter och tjänster 
och rymmer en stor tillväxtpotential som inte i tillräcklig utsträckning har tillvaratagits av 
medlemsstaterna.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, som kommer lägligt eftersom internet har 
utvecklats från att ha varit en källa till information och kunskap till att ha blivit en stor 
uppgiftssamling.  

I denna motivering vill föredraganden lyfta fram följande aspekter rörande innehållet i 
direktivförslaget:

1. Direktivets tillämpningsområde
Handlingar som omfattas av personuppgiftsskydd och som därför inte är tillgängliga faller 
utanför detta direktivs tillämpningsområde.

2. Definitioner
För att underlätta vidareutnyttjande bör informationen från den offentliga sektorn göras 
tillgänglig i teknikneutralt och maskinläsbart format. Man måste i möjligaste mån försöka 
undvika att en specifik teknik behöver användas för hanteringen av handlingarna.

3. Avgifter
Avgiftsfrågan är en central fråga som kommer att avgöra huruvida vidareutnyttjandet av 
information från den offentliga sektorn blir en framgång. Om avgifterna sätts för högt 
kommer det att bli för dyrt för företagen, särskilt för de nystartade företagen och de små och 
medelstora företagen, att utveckla nya digitala produkter och tjänster. I gengäld tjänar vissa 
offentliga myndigheter pengar på att utnyttja sina immateriella rättigheter.  

Föredraganden är medveten om att man måste finna en balans mellan dessa båda mål: dels ett 
ökat vidareutnyttjande av offentlig information, dels finansiering av vissa myndigheters 
offentliga uppdrag. Föredraganden anser att det fortfarande bör vara möjligt för vissa 
offentliga myndigheter och bibliotek, museer och arkiv att ta ut avgifter som är högre än 
marginalkostnaderna för kopiering och tillhandahållande. Detta bör ske på grundval av 
objektiva, öppet redovisade och kontrollerbara kriterier och under förutsättning att det 
godkänns av den nationella myndighet som är behörig när det gäller att övervaka 
vidareutnyttjandet av information från den offentliga sektorn. 

4. Oberoende myndighet med ansvar för övervakningen av vidareutnyttjandet av information 
från den offentliga sektorn
Slutligen anser föredraganden att det inte är nödvändigt att inrätta en ny 
förvaltningsmyndighet som ska övervaka vidareutnyttjandet av information från den 
offentliga sektorn. Medlemsstaterna kan ge en befintlig myndighet i uppdrag att fullgöra 
denna roll.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Direktiv 2003/98/EG bör därför 
innehålla en tydlig skyldighet för 
medlemsstaterna att göra alla allmänt 
tillgängliga handlingar tillgängliga för 
vidareutnyttjande. Eftersom detta innebär 
en begränsning av upphovsmännens 
immateriella rättigheter avseende 
handlingarna bör tillämpningsområdet 
för en sådan koppling mellan tillträdesrätt 
och rätt till vidareutnyttjande begränsas 
till vad som är strängt nödvändigt för att 
uppnå målen med införandet av 
skyldigheten. I detta avseende och med 
beaktande av unionens lagstiftning och 
medlemsstaternas och unionens 
internationella åtaganden, i synnerhet 
inom ramen för Bernkonventionen för 
skydd av litterära och konstnärliga verk 
och avtalet om handelsrelaterade aspekter 
av immaterialrätter (Trips-avtalet), bör 
handlingar för vilka tredjeparter innehar 
immateriella rättigheter uteslutas från 
tillämpningsområdet för direktiv 
2003/98/EG. Om en tredjepart var den 
ursprungliga ägaren till en handling som 
innehas av bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer och arkiv 
och som fortfarande skyddas av 
immateriella rättigheter, bör den 
handlingen vid tillämpningen av detta 
direktiv anses vara en handling till vilken 
tredjepart innehar immateriella 
rättigheter.

(7) Direktiv 2003/98/EG bör därför 
innehålla en tydlig skyldighet för 
medlemsstaterna att göra alla allmänt 
tillgängliga handlingar tillgängliga för 
vidareutnyttjande. Denna skyldighet gäller 
inte för handlingar som enligt 
medlemsstaternas bestämmelser om 
tillgång undantas från tillgång, och inte 
heller för undantagen i detta direktiv.

Or. fr
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Med tanke på unionens och 
medlemsstaternas lagstiftning och 
unionens internationella åtaganden, i 
synnerhet inom ramen för 
Bernkonventionen för skydd av litterära 
och konstnärliga verk och avtalet om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet), bör 
handlingar för vilka tredje parter innehar 
immateriella rättigheter uteslutas från 
tillämpningsområdet för 
direktiv 2003/98/EG. Om en tredjepart var 
den ursprungliga ägaren till en handling 
som innehas av bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer och arkiv 
och som fortfarande skyddas av 
immateriella rättigheter, bör den 
handlingen vid tillämpningen av detta 
direktiv anses vara en handling till vilken 
tredjepart innehar immateriella 
rättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Direktivets tillämpningsområde bör 
utvidgas till att omfatta bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer och arkiv. 
Direktivet bör inte vara tillämpligt på andra 
kulturinstitutioner, såsom operor, baletter 
eller teatrar, inbegripet de arkiv som utgör 

(10) Direktivets tillämpningsområde bör 
utvidgas till att omfatta bibliotek (även 
universitetsbibliotek), museer och arkiv. 
Direktivet bör inte vara tillämpligt på andra 
kulturinstitutioner, såsom operor, baletter 
eller teatrar, inbegripet de arkiv som utgör 
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en del av dessa institutioner. en del av dessa institutioner, och inte 
heller på radio- och TV-företag i 
allmänhetens tjänst.

Or. fr

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att förenkla vidareutnyttjande bör 
offentliga myndigheter tillgängliggöra 
handlingar i maskinläsbart format 
tillsammans med tillhörande metadata, när 
så är möjligt och lämpligt, i ett format som 
garanterar kompatibilitet, t.ex. genom att 
hantera handlingarna på ett sätt som 
överensstämmer med principerna som styr 
kraven på kompatibilitet och användbarhet 
för rumslig information i enlighet med 
Europaparlamentets och rådet direktiv 
2007/2/EG av den 14 mars 2007 om 
upprättande av en infrastruktur för rumslig 
information i Europeiska gemenskapen 
(Inspire).

(11) För att förenkla vidareutnyttjande bör 
offentliga myndigheter tillgängliggöra 
handlingar i teknikneutralt och
maskinläsbart format tillsammans med 
tillhörande metadata, när så är möjligt och 
lämpligt, i ett format som garanterar 
kompatibilitet, t.ex. genom att hantera 
handlingarna på ett sätt som 
överensstämmer med principerna som styr 
kraven på kompatibilitet och användbarhet 
för rumslig information i enlighet med 
Europaparlamentets och rådet direktiv 
2007/2/EG av den 14 mars 2007 om 
upprättande av en infrastruktur för rumslig 
information i Europeiska gemenskapen 
(Inspire).

Or. fr
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Om vidareutnyttjandet av handlingar 
är avgiftsbelagt, ska avgiften i princip 
begränsas till marginalkostnaderna för 
kopiering och spridning, såvida avgiften 
inte undantagsvis är berättigad med stöd 
av objektiva, öppet redovisade och 
kontrollerbara kriterier. Hänsyn bör tas 
till att det är nödvändigt att se till att 
offentliga myndigheter inte hindras från att 
fungera normalt, då driftkostnaderna för 
deras uppdrag som offentlig myndighet till 
en väsentlig del täcks av deras inkomster 
från utnyttjandet av sina immateriella 
rättigheter. Ansvar för att bevisa att 
avgifterna beror på kostnader, och 
överensstämmer med relevanta 
kostnadsgränser, ska ligga hos den 
offentliga myndighet som har avgiftsbelagt 
vidareutnyttjandet av handlingarna.

(12) Om vidareutnyttjandet av handlingar 
är avgiftsbelagt, bör denna avgift 
fastställas enligt objektiva, öppet 
redovisade och kontrollerbara kriterier 
som garanterar likabehandling. Avgiften
bör i princip begränsas till 
marginalkostnaderna för kopiering och 
tillhandahållande. Hänsyn bör dock tas till 
att det är nödvändigt att se till att offentliga 
myndigheter inte hindras från att fungera 
normalt, då driftkostnaderna för deras 
uppdrag som offentlig myndighet till en 
väsentlig del täcks av deras inkomster från 
utnyttjandet av sina immateriella 
rättigheter. Dessa myndigheter bör kunna 
ta ut avgifter som är högre än 
marginalkostnaderna för kopiering och 
tillhandahållande och som möjliggör en 
rimlig avkastning på investeringar. Dessa 
avgifter bör fastställas enligt objektiva, 
öppet redovisade och kontrollerbara 
kriterier som garanterar likabehandling. 
Ansvar för att bevisa att avgifterna beror på 
kostnader, och överensstämmer med 
relevanta kostnadsgränser, ska ligga hos 
den offentliga myndighet som har 
avgiftsbelagt vidareutnyttjandet av 
handlingarna.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Oavsett vilken typ av (13) Oavsett vilken typ av 
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vidareutnyttjande som handlingen omfattas 
av bör den offentliga myndigheten när så är 
praktiskt möjligt kunna ställa villkor för 
vidareutnyttjaren, till exempel att ange 
källan. Eventuella licenser för 
vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn bör innefatta så få 
restriktioner för vidareutnyttjande som 
möjligt. Öppna licenser som finns 
tillgängliga online och ger mer omfattande 
rättigheter till vidareutnyttjande utan 
tekniska, ekonomiska eller geografiska 
begränsningar, och är beroende av öppna 
dataformat, kan också spela en viktig roll i 
detta avseende. Därför bör 
medlemsstaterna uppmuntra användandet 
av öppna offentliga licenser.

vidareutnyttjande som handlingen omfattas 
av bör den offentliga myndigheten när så är 
praktiskt möjligt kunna ställa villkor för 
vidareutnyttjaren, till exempel att ange 
källan. Eventuella licenser för 
vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn bör innefatta så få 
restriktioner för vidareutnyttjande som 
möjligt. Öppna licenser som finns 
tillgängliga online och ger mer omfattande 
rättigheter till vidareutnyttjande utan 
tekniska, ekonomiska eller geografiska 
begränsningar, och är beroende av öppna 
dataformat, bör spela en viktig roll i detta
avseende. Därför bör medlemsstaterna 
uppmuntra användandet av öppna 
offentliga licenser.

Or. fr

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För ett korrekt genomförande av vissa 
av inslagen i detta direktiv, såsom 
möjlighet till överprövning, iakttagande av 
avgiftsprinciper och 
rapporteringsskyldigheter, bör övervakning 
utföras av oberoende myndigheter som är 
behöriga på området vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn. 
För att garantera överensstämmelse 
mellan strategier på unionsnivå bör 
samordning mellan oberoende 
myndigheter uppmuntras, särskilt genom 
utbyte av information om bästa rutiner 
och riktlinjer för vidareutnyttjande av 
data.

(14) För ett korrekt genomförande av vissa 
av inslagen i detta direktiv, såsom 
möjlighet till överprövning, iakttagande av 
avgiftsprinciper och 
rapporteringsskyldigheter, bör övervakning 
utföras av myndigheter som är behöriga på 
området vidareutnyttjande av information 
från den offentliga sektorn.
Medlemsstaterna bör bestämma vilka 
myndigheter som ska vara behöriga att 
övervaka vidareutnyttjandet av 
information från den offentliga sektorn.

Or. fr
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det är nödvändigt att säkerställa att 
medlemsstaterna (se skäl 19) rapporterar 
till kommissionen om omfattningen av 
vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn, villkoren för 
vidareutnyttjandet och den oberoende 
tillsynsmyndighetens arbete. För att 
garantera överensstämmelse mellan 
strategier på unionsnivå bör samordning 
mellan oberoende myndigheter 
uppmuntras, särskilt genom utbyte av 
information om bästa rutiner och riktlinjer 
för vidareutnyttjande av data.

(17) Det är nödvändigt att säkerställa att 
medlemsstaterna (se skäl 19) rapporterar 
till kommissionen om omfattningen av 
vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn, villkoren för 
vidareutnyttjandet och arbetet i den 
myndighet som är behörig att övervaka 
vidareutnyttjandet av information från 
den offentliga sektorn. För att garantera 
överensstämmelse mellan strategier på 
unionsnivå bör samordning mellan 
oberoende myndigheter uppmuntras, 
särskilt genom utbyte av information om 
bästa rutiner och riktlinjer för 
vidareutnyttjande av data.

Or. fr

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 2
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 1 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 ”e) handlingar som finns hos utbildnings-
och forskningsinstitutioner som skolor, 
universitet (förutom handlingar som finns 
hos universitetsbibliotek vilka inte är 
forskningshandlingar och som omfattas av 
tredjeparts immateriella rättigheter) och 
forskningsinrättningar, inklusive i 
förekommande fall organisationer som 
inrättats för överföring av 
forskningsresultat, och”

”e) handlingar som finns hos utbildnings-
och forskningsinstitutioner som skolor och
universitet (förutom handlingar som finns 
hos universitetsbibliotek vilka inte är 
forskningshandlingar och som omfattas av 
tredjeparts immateriella rättigheter), 
inklusive organisationer som inrättats för 
överföring av forskningsresultat, och”
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Or. fr

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 3
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 1 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) handlingar som i enlighet med 
medlemsstaternas lagstiftning inte är 
tillgängliga, av hänsyn till 
personuppgiftsskyddet.

Or. fr

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 2 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. maskinläsbart format: att digitala 
dokument är tillräckligt strukturerade för 
att datorprogram på ett tillförlitligt sätt ska 
kunna identifiera enskilda faktauppgifter 
och dessas interna struktur.”

6. maskinläsbart format: att digitala 
dokument är strukturerade för att 
datorprogram på ett tillförlitligt och 
teknikneutralt sätt ska kunna identifiera 
och extrahera relevanta uppgifter.”

Or. fr

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1 - led 4 - led 2
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 4 – punkt 4 – sista stycket
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”De mekanismer för överprövning som 
finns ska inbegripa möjligheten till en 
utvärdering utförd av en oberoende
myndighet som har givits särskilda 
rättsliga befogenheter vad gäller 
vidareutnyttjandet av information från den 
offentliga sektorn, och vars beslut är 
bindande för den berörda offentliga 
myndigheten.”

”De mekanismer för överprövning som 
finns ska inbegripa möjligheten till en 
utvärdering utförd av en myndighet vad 
gäller vidareutnyttjandet av information 
från den offentliga sektorn, och vars beslut 
är bindande för den berörda offentliga 
myndigheten.”

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 1
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I exceptionella fall, i synnerhet när 
offentliga myndigheter tar en väsentlig del 
av täckningen för sina driftskostnader i 
samband med utövandet av sitt offentliga 
uppdrag från utnyttjandet av sina 
immateriella rättigheter, kan offentliga 
myndigheter få tillstånd att avgiftsbelägga 
vidareutnyttjandet av handlingar utöver 
handlingarnas marginalkostnader i enlighet 
med objektiva, öppet redovisade och 
kontrollerbara kriterier, förutsatt att detta 
sker i allmänhetens intresse och godkänns 
av den oberoende kontrollmyndighet som 
avses i artikel 4.4 samt att det inte påverkar 
tillämpningen av punkterna 3 och 4 i denna 
artikel.”

2. När offentliga myndigheter tar en 
väsentlig del av täckningen för sina 
driftskostnader i samband med utövandet 
av sitt offentliga uppdrag från utnyttjandet 
av sina immateriella rättigheter, kan 
offentliga myndigheter få tillstånd att 
avgiftsbelägga vidareutnyttjandet av 
handlingar utöver handlingarnas 
marginalkostnader i enlighet med 
objektiva, öppet redovisade och 
kontrollerbara kriterier, förutsatt att detta 
sker i allmänhetens intresse och godkänns 
av den kontrollmyndighet som avses i 
artikel 4.4 samt att det inte påverkar 
tillämpningen av punkterna 3 och 4 i denna 
artikel.”

Or. fr
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led 1
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 
får bibliotek (även universitetsbibliotek), 
museer och arkiv ta ut avgifter som 
överskrider marginalkostnaderna för 
vidareutnyttjande av handlingar som de 
innehar.”

3. Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 
får bibliotek (även universitetsbibliotek), 
museer och arkiv ta ut avgifter som 
överskrider marginalkostnaderna för
vidareutnyttjande av handlingar som de 
innehar i enlighet med objektiva, öppet 
redovisade och kontrollerbara kriterier 
och förutsatt att detta godkänns av den 
myndighet som avses i artikel 4.4.”

Or. fr

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/98/EG
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att det finns
praktiska arrangemang för att underlätta 
sökningen på olika språk efter handlingar 
som finns att tillgå för vidareutnyttjande, 
till exempel i form av 
tillgångsförteckningar med relevanta 
metadata, helst online och i maskinläsbara 
format, över viktiga handlingar och i form 
av portaler som är kopplade till 
decentraliserade tillgångsförteckningar.”

Medlemsstaterna ska införa praktiska 
arrangemang för att underlätta sökningen 
på olika språk efter handlingar som finns 
att tillgå för vidareutnyttjande, till exempel 
i form av tillgångsförteckningar med 
relevanta metadata, helst online och i 
teknikneutrala och maskinläsbara format, 
över viktiga handlingar och i form av 
portaler som är kopplade till 
decentraliserade tillgångsförteckningar.”

Or. fr


