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Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 om 

innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU 
om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor

Tilråding fra Utenriksdepartementet 24. mars 2017,
godkjent i statsråd samme dag.

(Regjeringen Solberg)

1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 59/2017 
av 17. mars 2017 å endre EØS-avtalens vedlegg XI 
ved å innlemme europaparlamentets- og rådsdi-
rektiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om endring av 
direktiv 2003/98/EF om viderebruk av informa-
sjon fra offentlig sektor.

Direktiv 2013/37/EU innebærer en rekke 
endringer av direktiv 2003/98/EF (viderebruksdi-
rektivet). Direktiv 2013/37/EU setter blant annet 
strengere regler for gjennomsiktighet ved bereg-
ning av gebyrer for tilrettelegging for viderebruk, 
har nye regler for fastsettelse av slike gebyrer og 
utvider direktivets virkeområde. Endringsdirekti-
vet medfører sterkere føringer for å gjøre offentlige 
data tilgjengelig for viderebruk. Direktivet endrer 
ikke det gjeldende rettslige utgangspunktet om at 
det ikke påligger offentlige virksomheter noen 
plikt til å tilgjengeliggjøre data for viderebruk. 

Gjennomføringen av EØS-komiteens beslut-
ning vil kreve lovendring. Det er derfor nødven-
dig å innhente Stortingets samtykke til godkjen-
ning av EØS-komiteens beslutning i medhold av 
Grunnloven § 26 annet ledd. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har allerede frem-

met forslag om endringer i lov om rett til innsyn i 
dokument i offentleg verksemd (offentleglova), jf. 
Prop. 111 L (2015–2016). Proposisjonen ble 
behandlet i Stortinget 6. desember 2016. 

EØS-komiteens beslutning og direktivet i uoffi-
siell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg
til proposisjonen.

2 Nærmere om de viktigste 
bestemmelsene i rettsakten

Direktiv 2013/37/EU om viderebruk av informa-
sjon fra offentlig sektor har som hovedformål å 
øke tilfanget av tilgjengelig offentlig informasjon 
samt å legge best mulig til rette for utstrakt 
viderebruk av den samme informasjonen. 

Artikkel 1 beskriver hvilke endringer som gjø-
res i direktiv 2003/98/EF. 

Artikkel 2 inneholder definisjoner av sentrale 
begreper for viderebruk. Bestemmelsen skal utvi-
des med definisjon av «maskinleselig format», 
«åpent format», «formell åpen standard» og 
«universitet/høgskole», som ikke finnes i videre-
bruksdirektivet fra før. Maskinleselig format er et 
filformat strukturert slik at programvare enkelt kan 
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påvise, gjenkjenne og trekke ut bestemte data, her-
under individuelle opplysninger og deres interne 
struktur. Åpent format er et filformat som er platt-
formuavhengig og gjort tilgjengelige for allmenn-
heten uten begrensninger som hindrer viderebruk 
av dokumenter. Formell åpen standard er en stan-
dard som er blitt fastsatt skriftlig, med detaljerte 
spesifikasjoner for kravene som skal sikre samvir-
kingsevne mellom programvare. Universitet/høy-
skole betyr offentlig myndighet som tilbyr høyere 
utdanning som leder til akademiske grader.

Artikkel 3 angir generelle, prinsipielle 
utgangspunkter for viderebruk. Artikkel 3 utvides 
til å pålegge medlemsstatene å sikre at dokumen-
ter som dette direktiv får anvendelse på i samsvar 
med artikkel 1, kan viderebrukes for kommersi-
elle eller ikke-kommersielle formål i samsvar med 
vilkårene fastsatt i kapittel III og IV. For dokumen-
ter som biblioteker, herunder universitetsbibliote-
ker, museer og arkiver har immaterialrettigheter 
til, skal medlemsstatene sikre, når viderebruk av 
slike dokumenter er tillatt, at disse dokumentene 
kan viderebrukes for kommersielle eller ikke-
kommersielle formål i samsvar med vilkårene fast-
satt i kapittel III og IV.

Artikkel 4 inneholder krav til behandlingen av 
anmodninger om data for viderebruk. Bestemmel-
sene i tredje og fjerde ledd er nye, og inneholder 
regler om plikt til å ta med henvisning i begrunnel-
sen for avslag og plikt til å informere om klagemu-
ligheter. Endringene i artikkel 4 vil ikke gjelde for 
biblioteker, museer og arkiver (ABM-sektoren). 

Artikkel 5 regulerer dataformatene som skal 
tilbys for viderebruk. 

Artikkel 6 angir prinsippene for gebyrfast-
settelse for tilgjengeliggjøring for viderebruk. 
Bestemmelsen er ny, og fordrer blant annet at det 
ikke lenger er anledning til å ta med i beregnings-
grunnlaget kostnader knyttet til innsamling og 
produksjon av dokumentene, samtidig som det 
åpnes for å ta betalt for eventuelle kostnader knyt-
tet til lisensiert innhold. 

Artikkel 7 omhandler gjennomsiktighet i rela-
sjon til en eventuell gebyrfastsettelse. Bestemmel-
sen er ny, og krever at det på forhånd skal angis 
hvilke vilkår som gjelder for viderebruk av innhol-
det, herunder eventuelle gebyrer, og grunnlaget 
som er benyttet ved beregningen av dem. 

Artikkel 8 omhandler lisenser for viderebruk av 
data. Første ledd endres ved at offentlige myndig-
heter enten kan tillate viderebruk uten vilkår, eller 
de kan fastsette vilkår, når det er hensiktsmessig 
gjennom en lisens. Disse vilkårene skal da ikke 
begrense mulighetene for viderebruk unødig og 
skal ikke brukes for å begrense konkurranse.

Artikkel 9 beskriver enkelte praktiske ordnin-
ger. Medlemsstatene skal sørge for ordninger 
som gjør det lettere å søke etter dokumenter som 
er tilgjengelige for viderebruk, for eksempel i 
form av lister over de viktigste dokumentene med 
relevante metadata, som er tilgjengelige via Inter-
nett og i maskinleselig format dersom det er 
mulig og hensiktsmessig, og nettportaler med len-
ker til disse listene over informasjonskilder. Når 
det er mulig, skal medlemsstatene legge til rette 
for tverrspråklig søking etter dokumenter. 

Artikkel 11 angir vilkår for, og rekkevidden av 
eksklusive avtaler. Det tilføyes at nr. 2 ikke får 
anvendelse på digitalisering av kulturelle ressur-
ser. I artikkel 11 tilføyes også tidsfrister for ene-
rett.

3 Beslutningen i EØS-komiteen

I henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 59/
2017 skal EØS-avtalens vedlegg XI endres. EØS-
komiteens beslutning inneholder en innledning 
og fire artikler. I innledningen blir det vist til at 
EØS-avtalen, og særlig artikkel 98, gjør det mulig 
å endre vedleggene til avtalen gjennom beslutning 
i EØS-komiteen.

Artikkel 1 fastsetter at europaparlamentets- og 
rådsdirektiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om end-
ring av direktiv 2003/98/EF om viderebruk av 
informasjon fra offentlig sektor, skal innlemmes i 
EØS-avtalens vedlegg XI.

Artikkel 2 fastsetter at teksten til direktiv 
2013/37/EU på norsk og islandsk, som vil bli 
kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3 fastsetter at beslutningen trer i kraft 
18. mars 2017, forutsatt at EØS-komiteen har mot-
tatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 
nr. 1.

Artikkel 4 slår fast at beslutningen i EØS-komi-
teen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende.

4 Forholdet til norsk rett

Gjennomføring av direktivet i norsk rett krever 
lovendring. Tilgjengeliggjøring av offentlig infor-
masjon for viderebruk er regulert gjennom for-
skjellige bestemmelser i lov om rett til innsyn i 
dokument i offentleg verksemd (offentleglova). 
Disse bestemmelser er i all hovedsak en gjennom-
føring av direktiv 2003/13/EF (viderebruksdirek-
tivet). Direktiv 2013/37/EU nødvendiggjør 
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enkelte endringer i reglene om å ta gebyrer for til-
rettelegging for viderebruk, samtidig som det inn-
føres et krav om transparens rundt beregninger 
av slike gebyrer. I tillegg krever direktivet at til-
gjengeliggjøringen som hovedregel skal være i 
maskinlesbare format. Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet har allerede fremmet forslag 
om lov om endringer i offentleglova, som ble 
behandlet i Stortinget 6. desember 2016, jf. Prop. 
111 L (2015–2016). De nødvendige endringer i 
offentleglova, i tillegg til en mer inngående omtale 
av direktivet, fremgår her. 

5 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Gjennomføringen av direktiv 2013/37/EU forven-
tes å ha begrensede økonomiske og administra-
tive konsekvenser for offentlige myndigheter.

Direktivets formål om å legge til rette for best 
og mest mulig tilgjengeliggjøring av offentlig 
informasjon for viderebruk, balanserer oppgavene 
for de offentlige virksomhetene med adgang til å 
beregne gebyrer for slik tilrettelegging. 

Gjennomføringen av direktivet antas å ha posi-
tive samfunnsøkonomiske konsekvenser gjennom 
effektivisering av offentlig sektor, innovasjon og 
næringsutvikling med offentlig informasjon som 
basis og, ikke minst, et mer åpent og demokratisk 
samfunn.

6 Konklusjon og tilrådning

Direktiv 2003/98/EF skulle legge til rette for økt 
viderebruk av offentlig informasjon i kommersiell 
og ikke-kommersiell virksomhet. Revisjon av vide-

rebruksdirektivet var ett av hovedtiltakene i den 
europeiske digital agenda. Kommisjonens utred-
ning av erfaringene med viderebruksdirektivet i 
2009 bekreftet at det hadde vært en økning av 
data tilgjengeliggjort for viderebruk. Samtidig 
viste utredningen at medlemsstatene fortsatt 
hadde et stykke igjen før man kunne konkludere 
med at det forventede potensial for viderebruk var 
utløst.

Direktiv 2013/37/EU legger til rette for mer 
og bedre utnyttelse av offentlig informasjon over 
hele EU ved å harmonisere de grunnleggende 
betingelsene for viderebruk og ved å fjerne de 
største hindrene for viderebruk i det indre mar-
ked. Endringsdirektivet inneholder bestemmelser 
som kan lette tilgjengeliggjøring og viderebruk av 
offentlige data. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
tilrår samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 om inn-
lemmelse i EØS-avtalen av europaparlamentets- 
og rådsdirektiv 2013/37/EU om endring av direk-
tiv 2003/98/EF om viderebruk av informasjon fra 
offentlig sektor. Utenriksdepartementet slutter 
seg til dette.

Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et fremlagt forlag til proposisjon til Stortin-
get om samtykke til godkjenning av EØS-
komiteens beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 
2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
2013/37/EU om viderebruk av informasjon fra 
offentlig sektor.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 
59/2017 av 17. mars 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU om viderebruk av infor-
masjon fra offentlig sektor, i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag

til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 om innlemmelse 

i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU om viderebruk av 
informasjon fra offentlig sektor

I

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 om inn-
lemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor.
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Vedlegg 1  

EØS-komiteens beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 

kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 
informasjonssamfunnstjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter 
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:
1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/37/

EU av 26. juni 2013 om endring av direktiv 
2003/98/EF om viderebruk av informasjon fra 
offentlig sektor1 skal innlemmes i EØS-avta-
len.

2) Vedlegg XI til EØS-avtalen bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XI nr. 5k (europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2003/98/EF) tilføyes føl-
gende:

«, endret ved:
–32013 L 0037: Europaparlaments- og råds-

direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 (EUT L 
175 av 27.6.2013, s. 1).»

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2013/37/EU på islandsk og 
norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 18. mars 2017, forut-
satt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artik-
kel 103 nr. 1 er inngitt.2

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde-
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni-
ons tidende.

Utferdiget i Brussel 17. mars 2017.

For EØS-komiteen

Claude Maerten

Formann

1 EUT L 175 av 27.6.2013, s. 1.
2 [Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsretts-

lige krav angitt.]
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Vedlegg 2  

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/37/EU av 
26. juni 2013 om endring av direktiv 2003/98/EF om 

viderebruk av informasjon fra offentlig sektor

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den euro-
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 114,

under henvisning til forslag fra Europakommi-
sjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til 
de nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den euro-
peiske økonomiske og sosiale komité1,

etter den ordinære regelverksprosessen2 og
ut fra følgende betraktninger:

1) Dokumenter produsert av offentlige myndig-
heter i medlemsstatene utgjør en omfattende, 
variert og verdifull samling ressurser som kan 
være til gagn for kunnskapsøkonomien.

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/
EF av 17. november 2003 om viderebruk av 
informasjon fra offentlig sektor3 fastsetter et 
minste sett av regler for viderebruk av doku-
menter som offentlige myndigheter i med-
lemsstatene er i besittelse av, og hvordan slik 
viderebruk kan lettes i praksis.

3) Retningslinjer for åpne data som oppmuntrer 
til bred tilgang til og viderebruk av informa-
sjon fra offentlig sektor for private eller kom-
mersielle formål, med få eller ingen rettslige, 
tekniske eller økonomiske begrensninger, og 
som fremmer spredning av informasjon ikke 
bare for markedsdeltakere, men også for 
offentligheten, kan spille en viktig rolle i arbei-
det med å få fart på utviklingen av nye tjenes-
ter basert på innovative metoder som kombi-
nerer og utnytter slik informasjon, stimulerer 
til økonomisk vekst og fremmer sosialt enga-
sjement. Dette krever imidlertid like vilkår på 
unionsplan med hensyn til om viderebruk av 
dokumenter er tillatt eller ikke, noe som ikke 

kan oppnås dersom dette spørsmålet overlates 
til medlemsstatenes eller berørte offentlige 
myndigheters regler og praksis.

4) Det å tillate viderebruk av dokumenter som 
offentlige myndigheter er i besittelse av, gir 
merverdi for viderebrukerne, sluttbrukerne og 
samfunnet generelt og i mange tilfeller også 
for det offentlige organet selv, gjennom å 
fremme åpenhet og ansvarlighet og generere 
tilbakemeldinger fra viderebrukere og slutt-
brukere, noe som gir den berørte offentlige 
myndighet mulighet til å forbedre kvaliteten 
på informasjonen som samles inn.

5) Siden det første regelsettet om viderebruk av 
informasjon fra offentlig sektor ble vedtatt i 
2003, har mengden data i verden, herunder 
offentlige data, økt eksponentielt, og nye typer 
data blir hele tiden generert og samlet inn. 
Samtidig er vi vitne til en kontinuerlig utvik-
ling av teknologier for analyse, utnytting og 
behandling av data. Denne raske teknologiske 
utviklingen gjør det mulig å skape nye tjenes-
ter og nye anvendelsesområder som er basert 
på bruk, aggregering og kombinering av data. 
Reglene som ble vedtatt i 2003, holder ikke 
lenger tritt med disse raske endringene, og 
resultatet er at man kan risikere å gå glipp av 
de økonomiske og sosiale mulighetene som 
viderebruk av offentlige data gir.

6) Samtidig har medlemsstatene nå utarbeidet 
retningslinjer for viderebruk i henhold til 
direktiv 2003/98/EF, og enkelte av dem har 
vedtatt ambisiøse strategier for åpne data for å 
gjøre viderebruk av tilgjengelige offentlige 
data enklere for borgere og foretak, utover det 
minstenivået som er fastsatt i nevnte direktiv. 
For å unngå at ulike regler i ulike medlemssta-
ter fungerer som en hindring for det grense-
kryssende utvalget av produkter og tjenester, 
og for å sørge for at sammenlignbare offentlige 
datasett kan viderebrukes i felleseuropeiske 
anvendelser basert på disse datasettene, kre-
ves det et minstenivå av harmonisering for å 

1 EUT C 191 av 29.6.2012, s. 129.
2 Europaparlamentets holdning av 13. juni 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. juni 2013.
3 EUT L 345 av 31.12.2003, s. 90.
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fastsette hvilke offentlige data som er tilgjen-
gelige for viderebruk i det indre informasjons-
marked, i samsvar med den relevante innsyns-
ordningen.

7) Direktiv 2003/98/EF inneholder ingen forplik-
telse vedrørende tilgang til dokumenter eller 
en plikt til å tillate viderebruk av dokumenter. 
Beslutningen om hvorvidt viderebruk skal til-
lates eller ikke, treffes fortsatt av medlemssta-
tene eller berørt offentlig myndighet. Samtidig 
bygger direktiv 2003/98/EF på nasjonale 
regler om tilgang til dokumenter, og tillatelse 
til viderebruk av dokumenter er derfor ikke 
påkrevet i henhold til direktivet dersom tilgan-
gen er begrenset (for eksempel dersom nasjo-
nale regler begrenser tilgangen til å gjelde bor-
gere eller foretak som kan dokumentere en 
særlig interesse for å få tilgang til dokumen-
tene) eller sperret (for eksempel dersom 
nasjonale regler sperrer tilgangen på grunn av 
dokumentenes følsomme karakter, blant annet 
av hensyn til nasjonal sikkerhet, forsvar eller 
offentlig sikkerhet). Noen medlemsstater har 
uttrykkelig koplet retten til viderebruk 
sammen med retten til tilgang, slik at alle 
generelt tilgjengelige dokumenter kan videre-
brukes. I andre medlemsstater er koplingen 
mellom de to regelsettene mindre tydelig, og 
dette er en kilde til rettslig usikkerhet.

8) Direktiv 2003/98/EF bør derfor endres slik at 
det fastsettes en tydelig plikt for medlemssta-
tene til å gjøre alle dokumenter tilgjengelige 
for viderebruk, unntatt når tilgangen er 
begrenset eller sperret i henhold til nasjonale 
regler om tilgang til dokumenter og med for-
behold for andre unntak som er fastsatt i dette 
direktiv. Endringene som gjøres i dette direk-
tiv, søker ikke å definere eller endre innsyns-
ordninger i medlemsstater, som fortsatt er 
deres ansvar.

9) Idet det tas hensyn til Unionens regelverk og 
medlemsstatenes og Unionens internasjonale 
forpliktelser, særlig i henhold til Bernkonven-
sjonen om vern av litterære og kunstneriske 
verk og avtalen om handelsrelaterte sider ved 
immaterialrettigheter, bør dokumenter som 
tredjemann har immaterialrettigheter til, unn-
tas fra virkeområdet for direktiv 2003/98/EF. 
Dersom tredjemann var opprinnelig eier av 
immaterialrettighetene til et dokument som 
biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, 
museer og arkiver er i besittelse av, og verneti-
den for disse rettighetene ikke har utløpt, bør 
det dokumentet, for dette direktivs formål, 

anses som et dokument som tredjemann har 
immaterialrettigheter til.

10)Direktiv 2003/98/EF bør anvendes på doku-
menter som berørte offentlige myndigheter 
stiller til rådighet som del av sine offentlige 
oppgaver, i henhold til lov eller andre bin-
dende regler i medlemsstatene. I mangel av 
slike regler bør de offentlige oppgaver define-
res i samsvar med vanlig administrativ praksis 
i medlemsstatene, forutsatt at de offentlige 
oppgavenes virkeområde er åpent for innsyn 
og blir tatt opp til ny vurdering. De offentlige 
oppgavene kan defineres generelt eller fra sak 
til sak for de enkelte offentlige myndigheter.

11)Dette direktiv bør gjennomføres og anvendes i 
fullt samsvar med prinsippene om vern av per-
sonopplysninger i henhold til europaparla-
ments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 
24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 
forbindelse med behandling av personopplys-
ninger og om fri utveksling av slike opplysnin-
ger4. Det er særlig verd å merke seg at i hen-
hold til nevnte direktiv, er det medlemsstatene 
som bør fastsette under hvilke vilkår behand-
ling av personopplysninger er lovlig. Et av 
prinsippene i nevnte direktiv er dessuten at 
personopplysninger etter innsamling ikke må 
behandles på en måte som er uforenlig med de 
angitte, uttrykkelige og rettmessige formål 
som dataene ble innsamlet for.

12)Direktiv 2003/98/EF bør ikke berøre de rettig-
heter, herunder økonomiske og ideelle rettig-
heter, som ansatte hos offentlige myndigheter 
har i henhold til nasjonale regler.

13)Dersom et dokument stilles til rådighet for 
viderebruk, bør den berørte offentlige myndig-
het beholde retten til å utnytte dokumentet.

14)Virkeområdet for direktiv 2003/98/EF bør 
utvides til også å omfatte biblioteker, herunder 
universitetsbiblioteker, museer og arkiver.

15)Et av hovedformålene med å opprette det 
indre marked er å skape vilkår som fremmer 
utviklingen av tjenester som omfatter hele Uni-
onen. Biblioteker, museer og arkiver har en 
betydelig mengde verdifulle informasjonsres-
surser fra offentlig sektor, særlig fordi digitali-
seringsprosjekter har mangedoblet mengden 
digitalt offentlig materiale. Disse kulturarv-
samlingene og tilhørende metadata er en 
potensiell kilde for produkter og tjenester med 
digitalt innhold, og de har et enormt potensial 
med hensyn til innovativ viderebruk i sektorer 
som utdanning og turisme. Større muligheter 

4 EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
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for viderebruk av offentlig kulturelt materiale 
bør blant annet gjøre at EU-foretak kan utnytte 
sitt potensial og bidra til økonomisk vekst og 
skaping av arbeidsplasser.

16)Det er betydelige forskjeller mellom de ulike 
medlemsstatenes regler og praksis når det 
gjelder utnyttelsen av offentlige kulturelle res-
surser, noe som hindrer realiseringen av det 
økonomiske potensialet til disse ressursene. 
Biblioteker, museer og arkiver fortsetter å 
investere i digitalisering, og mange har alle-
rede gjort sitt offentlige innhold tilgjengelig for 
viderebruk og søker aktivt etter nye mulighe-
ter til å viderebruke dette innholdet. Fordi kul-
turinstitusjonene opererer innenfor veldig for-
skjellige lovgivningsmessige og kulturelle 
rammer, har også deres utnyttelse av innhol-
det utviklet seg på svært ulike måter.

17)Ettersom forskjeller i nasjonale regler og prak-
sis eller manglende klarhet hindrer det indre 
marked i å virke på en tilfredsstillende måte og 
hemmer en hensiktsmessig utvikling av infor-
masjonssamfunnet i Unionen, bør det innføres 
en minsteharmonisering av nasjonale regler 
og praksis for viderebruk av offentlig kulturelt 
materiale i biblioteker, museer og arkiver.

18)Utvidelse av virkeområdet for direktiv 2003/
98/EF bør begrenses til tre typer kulturinstitu-
sjoner – biblioteker, herunder universitetsbi-
blioteker, museer og arkiver – ettersom deres 
samlinger er og i stadig større grad vil bli et 
verdifullt materiale for viderebruk i mange 
produkter, for eksempel mobile anvendelser. 
Andre typer kulturinstitusjoner (som orkestre, 
operaer, balletter og teatre), herunder arkiver 
som er del av disse institusjonene, bør forbli 
utenfor virkeområdet ettersom de driver med 
«utøvende kunst». Ettersom nesten alt deres 
materiale omfattes av tredjemanns immaterial-
rettigheter og derfor uansett vil forbli utenfor 
nevnte direktivs virkeområde, vil det ha liten 
betydning å ta dem med i virkeområdet.

19)Digitalisering er et viktig middel for å sikre 
bedre tilgang til og viderebruk av kulturelt 
materiale for utdanning, arbeid eller fritid. 
Digitaliseringen gir også betydelige økono-
miske muligheter gjennom en enklere integre-
ring av kulturelt materiale i digitale tjenester 
og produkter, noe som fremmer skaping av 
arbeidsplasser og vekst. Disse aspektene ble 
understreket blant annet i Europaparlamentets 
resolusjon av 5. mai 2010 om «Europeana — 
neste skritt»5, kommisjonsrekommandasjon 
2011/711/EU av 27. oktober 2011 om digitali-
sering av og direktekoplet tilgang til kulturelt 

materiale samt digital bevaring6 og Rådets 
konklusjoner av 10. mai 2012 om digitalisering 
av og direktekoplet tilgang til kulturelt materi-
ale samt digital bevaring7. Disse dokumentene 
definerer veien framover med hensyn til hånd-
tering av de rettslige, økonomiske og organisa-
toriske aspekter ved digitalisering av Europas 
kulturarv og tilgjengeliggjøring på Internett.

20)For å lette viderebruk bør offentlige myndig-
heter, dersom det er mulig og hensiktsmessig, 
gjøre dokumenter tilgjengelige i åpne og mas-
kinleselige formater og sammen med tilhø-
rende metadata, med best mulig presisjon og 
detaljrikdom, i et format som sikrer samvir-
kingsevne, for eksempel ved å behandle dem i 
samsvar med prinsippene for kompatibilitets- 
og brukervennlighetskrav for geografisk infor-
masjon i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om 
opprettelse av en infrastruktur for geografisk 
informasjon i Det europeiske fellesskap 
(INSPIRE)8.

21)Et dokument bør anses å være i et maskinlese-
lig format dersom det er i et filformat som er 
strukturert på en slik måte at programvare 
enkelt kan påvise, gjenkjenne og trekke ut 
bestemte data fra det. Data kodet i filer som er 
strukturert i et maskinleselig format, er mas-
kinleselige data. Maskinleselige formater kan 
være åpne eller lukkede, de kan være formelle 
standarder eller ikke. Dokumenter kodet i et 
filformat som begrenser elektronisk behand-
ling, fordi dataene ikke kan eller ikke enkelt 
kan trekkes ut av dem, bør ikke anses å være i 
et maskinleselig format. Medlemsstater bør, 
der det er hensiktsmessig, oppmuntre til bruk 
av åpne, maskinleselige formater.

22)Dersom offentlige myndigheter krever geby-
rer for viderebruk av dokumenter, bør slike 
gebyrer i prinsippet begrenses til marginal-
kostnader. Det bør dog tas hensyn til nødven-
digheten av ikke å hindre den normale driften 
hos offentlige myndigheter som er forpliktet til 
å generere inntekter for å dekke en betydelig 
del av kostnadene knyttet til utføring av deres 
offentlige oppgaver eller av kostnadene knyttet 
til innsamling, produksjon, reproduksjon og 
spredning av visse dokumenter som gjøres til-
gjengelige for viderebruk. I slike tilfeller bør 

5 EUT C 81 E av 15.3.2011, s. 16.
6 EUT L 283 av 29.10.2011, s. 39.
7 EUT C 169 av 15.6.2012, s. 5.
8 EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1.
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offentlige myndigheter kunne kreve gebyrer 
som overstiger marginalkostnadene. Slike 
gebyrer skal fastsettes i henhold til objektive, 
åpne og kontrollerbare kriterier, og den sam-
lede inntekten fra utlevering og tillatelse til 
viderebruk av dokumenter bør ikke overstige 
kostnadene for innsamling, produksjon, repro-
duksjon og spredning samt en rimelig avkast-
ning på investeringene. Kravet om å generere 
inntekter for å dekke en betydelig del av 
offentlige myndigheters kostnader knyttet til 
utføring av deres offentlige oppgaver eller av 
kostnader knyttet til innsamling, produksjon, 
reproduksjon og spredning av visse dokumen-
ter, behøver ikke å være en lovfestet forplik-
telse og kan for eksempel følge av administra-
tiv praksis i medlemsstatene. Et slikt krav bør 
regelmessig vurderes på nytt av medlemssta-
tene.

23)Biblioteker, museer og arkiver bør også kunne 
kreve gebyrer som overstiger marginalkostna-
dene for ikke å hindre den normale driften. 
Når det gjelder slike offentlige myndigheter, 
bør ikke den samlede inntekten fra utlevering 
og tillatelse til viderebruk av dokumenter 
innenfor den relevante regnskapsperioden 
overstige kostnadene for innsamling, produk-
sjon, reproduksjon, spredning, bevaring og 
rettighetsklarering samt en rimelig avkastning 
på investeringene. Når det gjelder biblioteker, 
museer og arkiver, tatt i betraktning deres 
særegenheter, kan det tas hensyn til prisene 
som privat sektor krever for viderebruk av 
identiske eller lignende dokumenter, når det 
beregnes en rimelig avkastning på investerin-
gene.

24)De øvre grensene for gebyrer fastsatt i dette 
direktiv berører ikke medlemsstatenes rett til 
å anvende lavere gebyrer eller ingen gebyrer.

25)Medlemsstater bør fastsette kriteriene for å 
pålegge gebyrer som overstiger marginalkost-
nadene. I den forbindelse kan medlemsstatene 
for eksempel fastsette slike kriterier i nasjo-
nale regler eller utpeke egnede myndigheter, 
med unntak av den offentlige myndigheten 
selv, som er skikket til å fastsette slike krite-
rier. Denne myndigheten bør være organisert i 
samsvar med medlemsstatens konstitusjonelle 
og rettslige system. Dette kan være en eksis-
terende myndighet med utøvende budsjett-
myndighet og under politisk ansvar.

26)I forbindelse med enhver viderebruk av et 
dokument kan offentlige myndigheter pålegge 
viderebrukeren vilkår, gjennom en lisens der 
det er hensiktsmessig, for eksempel angivelse 

av kilde og om dokumentet på noen måte er 
blitt endret av viderebrukeren. Eventuelle 
lisenser for viderebruk av informasjon fra 
offentlig sektor bør under alle omstendigheter 
omfatte så få restriksjoner på viderebruk som 
mulig, for eksempel begrenset til et krav om 
angivelse av kilde. Åpne lisenser tilgjengelig 
på Internett, som gir mer omfattende videre-
bruksrettigheter uten teknologiske, økono-
miske eller geografiske begrensninger og er 
basert på åpne dataformater, bør spille en vik-
tig rolle i denne forbindelse. Medlemsstater 
bør derfor oppmuntre til bruk av åpne lisenser, 
noe som med tiden bør bli vanlig praksis i hele 
Unionen.

27)Kommisjonen har støttet utviklingen av en 
Internett-tavle for informasjon fra offentlig sek-
tor, med relevante resultatindikatorer for vide-
rebruk av informasjon fra offentlig sektor i alle 
medlemsstater. En regelmessig oppdatering 
av denne Internett-tavlen vil bidra til utvekslin-
gen av informasjon mellom medlemsstatene 
og gjøre opplysninger om retningslinjer og 
praksis tilgjengelig i hele Unionen.

28)Klageadgangen bør omfatte muligheten til en 
vurdering utført av en upartisk klageinstans. 
Dette kan være en allerede eksisterende nasjo-
nal myndighet, for eksempel nasjonal konkur-
ransemyndighet, nasjonal myndighet for doku-
menttilgang eller en nasjonal rettsmyndighet. 
Denne myndigheten bør være organisert i 
samsvar med medlemsstatens konstitusjonelle 
og rettslige system og bør ikke berøre andre 
klageadganger som eventuelt er tilgjengelig 
for personer som søker om viderebruk. Den 
bør imidlertid være forskjellig fra medlemssta-
tens ordning for å fastsette kriterier for å 
pålegge gebyrer som overstiger marginalkost-
nadene. Klageadgangen bør omfatte mulighe-
ten til en vurdering av negative vedtak, men 
også av vedtak som, til tross for at de tillater 
viderebruk, kan påvirke søkere av andre årsa-
ker, særlig på grunn av gebyrreglene som 
anvendes. Vurderingsprosessen bør være hur-
tig, i samsvar med behovene på et marked i 
rask endring.

29)Konkurranseregler bør respekteres når prin-
sippene for viderebruk av dokumenter fastset-
tes, og så langt som mulig bør avtaler om ene-
rett mellom offentlige myndigheter og private 
partnere unngås. For å yte en tjeneste av 
offentlig interesse kan det imidlertid noen gan-
ger være nødvendig med enerett til viderebruk 
av visse dokumenter fra offentlig sektor. Dette 
kan blant annet være tilfellet dersom ingen 
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kommersiell forlegger vil offentliggjøre infor-
masjonen uten en slik enerett. For å ta hensyn 
til dette tillater direktiv 2003/98/EF avtaler om 
enerett, som regelmessig må vurderes på nytt, 
dersom en enerett er nødvendig for å kunne 
yte en tjeneste av offentlig interesse.

30)Etter utvidelsen av virkeområdet for direktiv 
2003/98/EF til å omfatte biblioteker, herunder 
universitetsbiblioteker, museer og arkiver, bør 
det tas hensyn til gjeldende forskjeller i med-
lemsstatene vedrørende digitalisering av kul-
turelle ressurser, noe som ikke kunne håndte-
res på en effektiv måte av gjeldende regler om 
avtaler om enerett i nevnte direktiv. Det finnes 
en rekke samarbeidsordninger mellom biblio-
teker, herunder universitetsbiblioteker, 
museer og arkiver og private partnere som 
omfatter digitalisering av kulturelle ressurser, 
der det gis enerett til private partnere. Praksis 
har vist at slike offentlig-private partnerskap 
kan legge til rette for en meningsfull utnyttelse 
av kultursamlinger og samtidig gi allmennhe-
ten raskere tilgang til kulturarven.

31)Dersom en enerett gjelder digitalisering av 
kulturelle ressurser, kan en viss periode med 
enerett være nødvendig for å gi den private 
partneren mulighet til å tjene inn investerin-
gen. Denne perioden bør imidlertid være tids-
begrenset og så kort som mulig for å over-
holde prinsippet om at offentlig materiale skal 
forbli offentlig tilgjengelig når det er digitali-
sert. Perioden med enerett til å digitalisere 
kulturelle ressurser bør i alminnelighet ikke 
overstige ti år. En periode med enerett på mer 
enn ti år bør bli tatt opp til ny vurdering, der 
det tas hensyn til teknologiske, økonomiske 
og administrative endringer i miljøet siden 
ordningen ble innført. Dessuten bør alle offent-
lig-private partnerskap for digitalisering av kul-
turelle ressurser gi partnerinstitusjonen fulle 
rettigheter med hensyn til bruk av digitaliserte 
kulturelle ressurser etter avtalens opphør.

32)For å ta behørig hensyn til kontrakter og 
andre ordninger som gir enerett og som ble 
inngått før ikrafttredelsen av dette direktiv, 
bør det innføres passende overgangstiltak for 
å beskytte de berørte partenes interesser, der-
som deres enerett ikke omfattes av unntakene 
som tillates i henhold til dette direktiv. Disse 
overgangstiltakene bør tillate at partenes ene-
rett fortsetter å gjelde inntil kontraktens utløp 
eller, for tidsubegrensede kontrakter eller 
kontrakter med veldig lang varighet, i en til-
strekkelig lang periode slik at partene kan 
treffe egnede tiltak. Disse overgangstiltakene 

bør ikke gjelde kontrakter eller andre ordnin-
ger inngått etter ikrafttredelsen av dette direk-
tiv, men samtidig før anvendelsen av nasjonale 
tiltak som innarbeider dette direktiv, for å 
unngå situasjoner der det inngås kontrakter 
eller andre langsiktige ordninger som ikke er i 
samsvar med dette direktiv, med den hensikt å 
omgå framtidige nasjonale innarbeidingstiltak 
som skal vedtas. Kontrakter og andre ordnin-
ger inngått etter ikrafttredelsen av dette direk-
tiv, men før datoen for anvendelse av nasjonale 
innarbeidingstiltak, bør derfor være i samsvar 
med dette direktiv fra datoen for anvendelse av 
nasjonale tiltak for innarbeiding av dette direk-
tiv.

33)Ettersom målene for dette direktiv, som er å 
gjøre det lettere å skape informasjonsproduk-
ter og -tjenester på unionsplan som bygger på 
dokumenter fra offentlig sektor, for å sikre 
effektiv og grensekryssende bruk av doku-
menter fra offentlig sektor dels hos private, 
særlig små og mellomstore, foretak for å skape 
verdiøkende informasjonsprodukter og -tjenes-
ter, og dels hos borgere for å gjøre det lettere 
med fri spredning av informasjon og kommu-
nikasjon, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 
medlemsstatene og derfor på grunn av det 
foreslåtte tiltakets felleseuropeiske omfang 
bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen 
treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 
europeiske union. I samsvar med forholdsmes-
sighetsprinsippene fastsatt i nevnte artikkel 
går dette direktiv ikke lenger enn det som er 
nødvendig for å nå disse målene.

34)Dette direktiv er forenlig med de grunnleg-
gende rettigheter og de prinsipper som er 
anerkjent særlig i Den europeiske unions pakt 
om grunnleggende rettigheter, herunder vern 
av personopplysninger (artikkel 8) og eien-
domsretten (artikkel 17). Ingenting i dette 
direktiv bør tolkes eller gjennomføres på en 
måte som er i strid med Den europeiske kon-
vensjon om beskyttelse av menneskerettighe-
tene og de grunnleggende friheter.

35)Det er nødvendig å sikre at medlemsstatene 
rapporterer til Kommisjonen om omfanget av 
viderebruk av informasjon fra offentlig sektor, 
vilkårene for å gjøre informasjonen tilgjengelig 
og klageadgangen.

36)Kommisjonen bør bistå medlemsstatene med 
å gjennomføre dette direktiv på en ensartet 
måte gjennom å utstede retningslinjer, særlig 
om anbefalte standardlisenser, datasett og 
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gebyrer for viderebruk av dokumenter, etter 
samråd med berørte parter.

37)Direktiv 2003/98/EF bør derfor endres.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 2003/98/EF gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 gjøres følgende endringer:
i) Bokstav a) skal lyde:

«a) dokumenter som stilles til rådighet 
uten at dette omfattes av de berørte 
offentlige myndighetenes offentlige 
oppgaver i henhold til lov eller andre 
bindende regler i medlemsstaten 
eller, i mangel av slike regler, som 
fastsatt i samsvar med vanlig admi-
nistrativ praksis i vedkommende 
medlemsstat, forutsatt at de offent-
lige oppgavenes virkeområde er 
åpent for innsyn og blir tatt opp til ny 
vurdering,»

ii) Bokstav c) skal lyde:
«c) dokumenter som i henhold til inn-

synsordningene i medlemsstatene 
ikke er tilgjengelige, blant annet av 
hensyn til:
– vern av nasjonal sikkerhet (dvs. 

statens sikkerhet), forsvar eller 
offentlig sikkerhet,

– fortrolig behandling av statis-
tiske opplysninger,

– fortrolig behandling av forret-
ningsopplysninger (f.eks. forret-
ningshemmeligheter, yrkeshem-
meligheter eller selskapshem-
meligheter),»

iii) Følgende bokstaver tilføyes:
«ca)dokumenter som det i henhold til 

innsynsordningene i medlemssta-
tene er begrenset tilgang til, her-
under tilfeller der borgere eller fore-
tak må dokumentere en særlig 
interesse for å få tilgang til doku-
menter,

cb)deler av dokumenter som bare inne-
holder logoer, våpenskjold og insig-
nier,

cc) dokumenter som i henhold til inn-
synsordningene ikke er tilgjenge-
lige eller som det er begrenset til-
gang til av hensyn til vern av person-
opplysninger, og deler av dokumen-

ter som er tilgjengelige i henhold til 
disse innsynsordningene, men som 
inneholder personopplysninger som 
gjør at viderebruk ifølge lovgivnin-
gen er uforenlig med lovgivningen 
som gjelder personvern i forbin-
delse med behandling av personopp-
lysninger,»

iv) Bokstav e) skal lyde:
«e) dokumenter som utdannings- og 

forskningsinstitusjoner, herunder 
organisasjoner opprettet for å over-
føre forskningsresultater, skoler og 
universiteter, unntatt universitetsbi-
blioteker, er i besittelse av, og»

v) Bokstav f) skal lyde:
«f) dokumenter som kulturinstitusjo-

ner, unntatt biblioteker, museer og 
arkiver, er i besittelse av.»

b) Nr. 3 skal lyde:
«3. Dette direktiv bygger på, og berører 

ikke, innsynsordninger i medlemssta-
tene.»

c) I nr. 4 endres «fellesskapsregelverket» til 
«unionsregelverket».

2) I artikkel 2 skal følgende numre tilføyes:
«6. «maskinleselig format» et filformat struktu-

rert slik at programvare enkelt kan påvise, 
gjenkjenne og trekke ut bestemte data, her-
under individuelle opplysninger og deres 
interne struktur,

7. «åpent format» et filformat som er plattfor-
muavhengig og gjort tilgjengelige for all-
mennheten uten begrensninger som hin-
drer viderebruk av dokumenter,

8. «formell åpen standard» en standard som 
er blitt fastsatt skriftlig, med detaljerte spe-
sifikasjoner for kravene som skal sikre sam-
virkingsevne mellom programvare,

9. «universitet/høyskole» offentlig myndig-
het som tilbyr høyere utdanning som leder 
til akademiske grader.»

3) Artikkel 3 skal lyde:

«Artikkel 3
Allment prinsipp
1. Med forbehold for nr. 2 skal medlemsstatene 

sikre at dokumenter som dette direktiv får 
anvendelse på i samsvar med artikkel 1, kan 
viderebrukes for kommersielle eller ikke-kom-
mersielle formål i samsvar med vilkårene fast-
satt i kapittel III og IV.

2. For dokumenter som biblioteker, herunder 
universitetsbiblioteker, museer og arkiver har 
immaterialrettigheter til, skal medlemsstatene 
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sikre, når viderebruk av slike dokumenter er 
tillatt, at disse dokumentene kan viderebrukes 
for kommersielle eller ikke-kommersielle for-
mål i samsvar med vilkårene fastsatt i 
kapittel III og IV.»

4) Artikkel 4 nr. 3 og 4 skal lyde:
«3. Ved avslag på anmodningen skal de offent-

lige myndighetene underrette søkeren om 
årsakene til avslaget på grunnlag av rele-
vante bestemmelser i innsynsordningen i 
vedkommende medlemsstat eller nasjonale 
bestemmelser vedtatt i henhold til dette 
direktiv, særlig artikkel 1 nr. 2 bokstav a)-
cc) eller artikkel 3. Dersom et avslag gis på 
grunnlag av artikkel 1 nr. 2 bokstav b), skal 
den offentlige myndigheten vise til den 
fysiske eller juridiske personen som er ret-
tighetshaver, der denne er kjent, eller alter-
nativt til lisensgiveren som den offentlige 
myndigheten har innhentet det relevante 
materialet fra. Biblioteker, herunder uni-
versitetsbiblioteker, museer og arkiver skal 
ikke være forpliktet til å ta med en slik hen-
visning.

4. Alle beslutninger om viderebruk skal inne-
holde en henvisning til klageadgangen i til-
felle søkeren ønsker å klage på vedtaket. 
Klageadgangen skal omfatte muligheten til 
en vurdering utført av en upartisk klagein-
stans med nødvendig sakkunnskap, for 
eksempel nasjonal konkurransemyndighet, 
nasjonal myndighet for dokumenttilgang 
eller en nasjonal rettsmyndighet, hvis ved-
tak er bindende for berørte offentlig myn-
dighet.»

5) Artikkel 5 skal lyde:

«Artikkel 5
Tilgjengelige formater
1. Offentlige myndigheter skal gjøre sine 

dokumenter tilgjengelige i alle allerede 
foreliggende formater eller språkversjoner 
og, dersom det er mulig og hensiktsmessig, 
i åpne og maskinleselige formater sammen 
med tilhørende metadata. Både formatet og 
metadataene bør, så langt det er mulig, 
være i samsvar med formelle åpne standar-
der.

2. Nr. 1 innebærer ikke at offentlige myndig-
heter er forpliktet til å framstille eller til-
passe dokumenter eller framlegge utdrag 
for å etterkomme det nummeret, dersom 
dette krever en uforholdsmessig stor inn-
sats og ikke bare et enkelt håndgrep.

3. Det kan ikke på grunnlag av dette direktiv 
kreves at offentlige myndigheter skal fort-
sette å produsere og lagre en viss type 
dokumenter for at en privat eller offentlig 
organisasjon skal kunne viderebruke slike 
dokumenter.»

6) Artikkel 6 skal lyde:

«Artikkel 6
Gebyrprinsipper
1. Dersom det kreves gebyrer for viderebruk 

av dokumenter, skal slike gebyrer begren-
ses til marginalkostnader påløpt for repro-
duksjon, tilrådighetsstillelse og spredning.

2. Nr. 1 får ikke anvendelse på følgende:
a) offentlige myndigheter som er forplik-

tet til å generere inntekter for å dekke 
en betydelig del av kostnadene knyttet 
til utføring av deres offentlige oppgaver,

b) unntaksvis dokumenter for hvilke 
berørt offentlig myndighet er forpliktet 
til å generere tilstrekkelige inntekter for 
å dekke en betydelig del av kostnadene 
knyttet til innsamling, produksjon, 
reproduksjon og spredning. Disse kra-
vene skal fastsettes ved lov eller andre 
bindende regler i medlemsstatene. I 
mangel av slike regler skal kravene defi-
neres i samsvar med vanlig administra-
tiv praksis i medlemsstatene,

c) biblioteker, herunder universitetsbiblio-
teker, museer og arkiver.

3. I tilfellene nevnt i nr. 2 bokstav a) og b) skal 
berørte offentlige myndigheter beregne 
samlede gebyrer i henhold til objektive, 
åpne og kontrollerbare kriterier som fast-
settes av medlemsstatene. Disse myndig-
heters samlede inntekt fra utlevering og til-
latelse til viderebruk av dokumenter innen-
for den relevante regnskapsperioden skal 
ikke overstige kostnadene for innsamling, 
produksjon, reproduksjon og spredning 
samt en rimelig avkastning på investerin-
gene. Gebyrene skal beregnes i samsvar 
med de regnskapsprinsipper som gjelder 
for de berørte offentlige myndigheter.

4. Når de offentlige myndigheter nevnt i nr. 2 
bokstav c) pålegger gebyrer, skal ikke den 
samlede inntekten fra utlevering og tilla-
telse til viderebruk av dokumenter innenfor 
den relevante regnskapsperioden overstige 
kostnadene for innsamling, produksjon, 
reproduksjon, spredning, bevaring og ret-
tighetsklarering samt en rimelig avkast-
ning på investeringene. Gebyrene skal 
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beregnes i samsvar med de regnskapsprin-
sipper som gjelder for de berørte offentlige 
myndigheter.»

7) Artikkel 7 skal lyde:

«Artikkel 7
Innsyn
1. Når det gjelder standardgebyrer for videre-

bruk av dokumenter som er i offentlige 
myndigheters besittelse, skal gjeldende vil-
kår og faktiske gebyrbeløp, herunder 
beregningsgrunnlaget for slike gebyrer, 
fastsettes på forhånd og offentliggjøres, 
elektronisk dersom det er mulig og hen-
siktsmessig.

2. Når det gjelder andre gebyrer for videre-
bruk enn dem nevnt i nr. 1, skal vedkom-
mende offentlig myndighet på forhånd angi 
hvilke faktorer det vil bli tatt hensyn til ved 
beregning av disse gebyrene. På anmod-
ning skal vedkommende offentlig myndig-
het også angi hvordan slike gebyrer er 
beregnet for den konkrete anmodningen 
om viderebruk.

3. Kravene nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav b 
skal være fastsatt på forhånd. De skal 
offentliggjøres elektronisk dersom det er 
mulig og hensiktsmessig.

4. Offentlige myndigheter skal sikre at de 
som anmoder om å viderebruke dokumen-
ter, underrettes om klageadgang i forbin-
delse med vedtak eller praksis som berører 
dem.»

8) Artikkel 8 nr. 1 skal lyde:
«1. Offentlige myndigheter kan tillate videre-

bruk uten vilkår, eller de kan fastsette vil-
kår, når det er hensiktsmessig gjennom en 
lisens. Disse vilkårene skal ikke begrense 
mulighetene for viderebruk unødig og skal 
ikke brukes for å begrense konkurranse.»

9) Artikkel 9 skal lyde:

«Artikkel 9
Praktiske ordninger
Medlemsstatene skal sørge for praktiske ord-
ninger som gjør det lettere å søke etter doku-
menter som er tilgjengelige for viderebruk, for 
eksempel i form av lister over de viktigste 
dokumentene med relevante metadata, som er 
tilgjengelige via Internett og i maskinleselig 
format dersom det er mulig og hensiktsmessig, 
og nettportaler med lenker til disse listene over 
informasjonskilder. Når det er mulig, skal med-
lemsstatene legge til rette for tverrspråklig 
søking etter dokumenter.»

10) I artikkel 11 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 2 skal følgende ledd tilføyes:

«Dette nummer får ikke anvendelse på 
digitalisering av kulturelle ressurser.»

b) Følgende nummer innsettes:
«2a. Uten hensyn til nr. 1 skal perioden med 

enerett i alminnelighet ikke overstige ti 
år dersom eneretten gjelder digitalise-
ring av kulturelle ressurser. I tilfeller 
der denne perioden overstiger ti år, skal 
varigheten tas opp til ny vurdering i 
løpet av det ellevte året og deretter, der-
som det er relevant, hvert sjuende år.

Ordningene i første ledd som gir 
enerett, skal offentliggjøres og være 
åpne for innsyn.

Ved enerett som nevnt i første ledd, 
skal berørte offentlig myndighet kost-
nadsfritt motta en kopi av de digitali-
serte kulturelle ressursene som del av 
ordningen. Den kopien skal være til-
gjengelig for viderebruk ved utgangen 
av perioden med enerett.»

c) Nr. 3 skal lyde:
«3. Avtaler om enerett som eksisterer 1. juli 

2005 og som ikke oppfyller kravene til 
unntak i henhold til nr. 2, skal opphøre 
ved kontraktens utløp, eller under alle 
omstendigheter senest 31. desember 
2008.»

d) Følgende nummer tilføyes:
«4. Uten at det berører nr. 3, skal avtaler om 

enerett som eksisterer 17. juli 2013 og 
som ikke oppfyller kravene til unntak i 
henhold til nr. 2 og 2a, opphøre ved kon-
traktens utløp, eller under alle 
omstendigheter senest 18. juli 2043.»

11) Artikkel 13 skal lyde:

«Artikkel 13
Ny vurdering
1. Kommisjonen skal vurdere anvendelsen av 

dette direktiv på nytt senest 18. juli 2018 og 
oversende resultatene av den vurderingen, 
sammen med eventuelle forslag til endring 
av dette direktiv, til Europaparlamentet og 
Rådet.

2. Medlemsstatene skal hvert tredje år fram-
legge en rapport for Kommisjonen om til-
gjengeligheten av informasjon fra offentlig 
sektor for viderebruk, vilkårene for å gjøre 
informasjonen tilgjengelig og klageadgan-
gen. På grunnlag av den rapporten, som 
skal offentliggjøres, skal medlemsstatene 
vurdere gjennomføringen av artikkel 6, 
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særlig med hensyn til å pålegge gebyrer 
som overstiger marginalkostnadene.

3. Den nye vurderingen nevnt i nr. 1 skal sær-
lig gjelde dette direktivs virkeområde og 
virkninger, herunder i hvilket omfang vide-
rebruken av dokumenter fra offentlig sek-
tor har økt, følgene av de anvendte 
gebyrprinsippene og viderebruken av offi-
sielle tekster av lovgivningsmessig og 
administrativ art, samspillet mellom regler 
for vern av personopplysninger og mulighe-
ter til viderebruk, samt ytterligere mulighe-
ter for å få det indre marked til å virke på en 
mer tilfredsstillende måte og fremme utvik-
lingen av den europeiske innholdsindus-
trien.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 18. juli 2015 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er 
nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 
18. juli 2015.

2. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av 
medlemsstatene, inneholde en henvisning til 
dette direktiv, eller det skal vises til direktivet 
når de kunngjøres. Nærmere regler for henvis-
ningen fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det 
er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 26. juni 2013.

For Europaparlamentet For Råde

M. SCHULZ A. SHATTER

President President





07
 X

pr
es

s 
A

S


	Prop. 67 S
	1 Bakgrunn
	2 Nærmere om de viktigste bestemmelsene i rettsakten
	3 Beslutningen i EØS-komiteen
	4 Forholdet til norsk rett
	5 Økonomiske og administrative konsekvenser
	6 Konklusjon og tilrådning
	Forslag
	til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor
	I

	Vedlegg 1
	Vedlegg 2
	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om endring av direktiv 2003/98/EF om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GAN_Bestroket_11.06.icc)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[07_HiRes]'] [Based on '07_Oslo_HiRes'] [Based on 'GAN_HiRes'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1000 1000]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


