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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η μη γραφειοκρατική και 
οικονομικώς αποδοτική περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα είναι 
απαραίτητη για την υποστήριξη των 
ακόλουθων σημαντικών ομάδων 
χρηστών: μικρές και μεγάλες 
επιχειρήσεις, ιδίως στον τομέα των ΤΠΕ, 
δημοσιογράφοι και επιστήμονες. Η 
καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες 
του δημόσιου τομέα προωθεί εκτός αυτού 
τη διαφάνεια και τη σαφήνεια του έργου 
των δημόσιων φορέων έναντι των 
πολιτών. 

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η οδηγία 2003/98/EΚ δεν επιβάλλει
την υποχρέωση έγκρισης της περαιτέρω
χρήσης εγγράφων. Η απόφαση για έγκριση 
ή μη της περαιτέρω χρήσης επαφίεται στο 
οικείο κράτος μέλος ή φορέα του 
δημοσίου. Ταυτόχρονα, η οδηγία βασίζεται 
σε εθνικούς κανόνες σχετικά με την 
πρόσβαση σε έγγραφα. Ορισμένα κράτη 
μέλη έχουν συσχετίσει ρητά το δικαίωμα 

(6) Η οδηγία 2003/98/EΚ δεν θεμελιώνει
την υποχρέωση των κρατών μελών να 
επιτρέπουν την πρόσβαση σε έγγραφα του 
δημόσιου τομέα και την περαιτέρω χρήση 
τους. Η απόφαση για έγκριση ή μη της 
περαιτέρω χρήσης επαφίεται στο οικείο 
κράτος μέλος ή φορέα του δημοσίου. Η 
οδηγία απλώς εναρμονίζει τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες διατίθενται 
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της περαιτέρω χρήσης με το εν λόγω 
δικαίωμα πρόσβασης, έτσι ώστε όλα τα 
έγγραφα γενικής πρόσβασης να 
διατίθενται για περαιτέρω χρήση. Σε
άλλα κράτη μέλη, η σύνδεση μεταξύ των
δύο συνόλων κανόνων δεν είναι λιγότερο 
σαφής και τούτο συνιστά πηγή νομικής 
αβεβαιότητας.

έγγραφα για περαιτέρω χρήση. 
Ταυτόχρονα, η οδηγία βασίζεται σε 
εθνικούς κανόνες σχετικά με την 
πρόσβαση σε έγγραφα. Ορισμένα κράτη 
μέλη έχουν συνδέσει ρητά το δικαίωμα της 
περαιτέρω χρήσης με το εν λόγω δικαίωμα 
πρόσβασης, ενώ άλλα κράτη μέλη έχουν 
υιοθετήσει έναν νομικό διαχωρισμό
μεταξύ του δικαιώματος της περαιτέρω 
χρήσης και των εθνικών διατάξεων για 
την πρόσβαση σε πληροφορίες ή των 
διατάξεων για την ελευθερία της 
πληροφορίας.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Οι κανόνες των κρατών μελών για 
την πρόσβαση σε έγγραφα του δημόσιου 
τομέα βασίζονται στη διαφάνεια και την 
ελευθερία της πληροφορίας. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ωστόσο, το εν λόγω 
δικαίωμα περιορίζεται, για παράδειγμα, 
σε όσους ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα 
εν λόγω έγγραφα ή σε περιπτώσεις, στις 
οποίες τα έγγραφα περιέχουν ευαίσθητα 
δεδομένα που αφορούν επί παραδείγματι 
την εθνική ή τη δημόσια ασφάλεια.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Η οδηγία 2003/98/ΕΚ ισχύει για τα 
έγγραφα, των οποίων η διάθεση εμπίπτει 
στο πεδίο της δημόσιας αποστολής των 
οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, 
όπως αυτή ορίζεται από τον νόμο ή με 
άλλες δεσμευτικές διατάξεις του οικείου 
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κράτους μέλους. Η εν λόγω δημόσια 
αποστολή πρέπει να μπορεί να ορίζεται 
για τους οικείους φορείς του δημόσιου 
τομέα συνολικά ή κατά περίπτωση.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Με την οδηγία 2003/98/ΕΚ πρέπει 
επομένως να θεσπιστεί σαφής υποχρέωση 
για τα κράτη μέλη να προσφέρουν κάθε εν 
γένει διαθέσιμο έγγραφο για περαιτέρω 
χρήση. Δεδομένου ότι αποτελεί 
περιορισμό για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχουν οι 
συντάκτες των εγγράφων, το πεδίο 
εφαρμογής μιας τέτοιας σύνδεσης μεταξύ 
του δικαιώματος πρόσβασης και του 
δικαιώματος χρήσης πρέπει να περιοριστεί 
στα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη 
των στόχων που επιδιώκονται με την 
εισαγωγή του. Στο πλαίσιο αυτό, 
λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών, καθώς και τις διεθνείς υποχρεώσεις 
της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο της 
σύμβασης της Βέρνης για την προστασία 
των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών 
έργων και της συμφωνίας για τις εμπορικές 
πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας (συμφωνία TRIPS), έγγραφα 
επί των οποίων τρίτοι έχουν δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/98/ΕΚ. Εάν ένας τρίτος ήταν 
ο αρχικός ιδιοκτήτης εγγράφου που 
κατέχουν βιβλιοθήκες
(συμπεριλαμβανομένων των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), μουσεία 
και αρχεία που εξακολουθούν να 
προστατεύονται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, το έγγραφο αυτό 
πρέπει, για τους σκοπούς της παρούσας 

(7) Με την οδηγία 2003/98/ΕΚ πρέπει 
επομένως να ρυθμιστεί ο τρόπος με τον 
οποίο τα κράτη μέλη διαθέτουν όλα τα 
διαθέσιμα έγγραφα για περαιτέρω χρήση.
Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής μιας 
τέτοιας σύνδεσης μεταξύ του δικαιώματος 
πρόσβασης και του δικαιώματος χρήσης 
πρέπει να περιοριστεί στα απολύτως 
αναγκαία για την επίτευξη των στόχων που 
επιδιώκονται με την εισαγωγή του. Στο 
πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τη 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κρατών μελών, καθώς και τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης, ιδίως στο 
πλαίσιο της σύμβασης της Βέρνης για την 
προστασία των λογοτεχνικών και 
καλλιτεχνικών έργων και της συμφωνίας 
για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας (συμφωνία 
TRIPS), έγγραφα επί των οποίων τρίτοι 
έχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2003/98/ΕΚ. Εάν 
ένας τρίτος ήταν ο αρχικός ιδιοκτήτης 
εγγράφου που κατέχουν βιβλιοθήκες
(συμπεριλαμβανομένων των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), μουσεία 
και αρχεία που εξακολουθούν να 
προστατεύονται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, το έγγραφο αυτό 
πρέπει, για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, να θεωρηθεί ως έγγραφο για το 
οποίο τρίτοι έχουν δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας.
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οδηγίας, να θεωρηθεί ως έγγραφο για το 
οποίο τρίτοι έχουν δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Δεδομένου ότι η περαιτέρω χρήση 
εγγράφων, τα οποία βρίσκονται στην 
κατοχή βιβλιοθηκών 
(συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών 
βιβλιοθηκών), μουσείων και αρχείων, 
ενέχει σημαντικό κοινωνικό και 
οικονομικό δυναμικό για κλάδους της 
οικονομίας που σχετίζονται με τον 
πολιτισμό και τη δημιουργικότητα, θα 
πρέπει να προωθηθεί η προοδευτική 
ψηφιοποίηση των πόρων της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Όσον αφορά την αξιοποίηση, 
ψηφιοποίηση και παρουσίαση των 
πολιτιστικών πόρων υφίστανται 
πολυάριθμες συνεργασίες μεταξύ 
βιβλιοθηκών (συμπεριλαμβανομένων των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), 
μουσείων, αρχείων και ιδιωτών εταίρων, 
στο πλαίσιο των οποίων οι φορείς του 
δημόσιου τομέα παραχωρούν 
αποκλειστικά δικαιώματα πρόσβασης και 
εμπορικής εκμετάλλευσης στους εταίρους 
με τους οποίους συνεργάζονται. Η πράξη 
έχει αποδείξει ότι οι εν λόγω συμπράξεις 
μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
μπορούν να καταστήσουν δυνατή μια 
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εύλογη χρήση των πολιτιστικών πόρων 
και ταυτόχρονα να επισπεύσουν την 
αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς για τους πολίτες. Επομένως, 
η οδηγία 2003/98/ΕΚ δεν πρέπει να 
καταργήσει τις συμφωνίες 
αποκλειστικότητας. Επιπλέον, τα 
πολιτιστικά ιδρύματα πρέπει να έχουν την 
ευχέρεια να επιλέγουν τα ίδια τους 
εταίρους με τους οποίους επιθυμούν να 
συνεργαστούν, τηρώντας την αρχή της 
διαφάνειας και της αποφυγής των 
διακρίσεων.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για τη διευκόλυνση της περαιτέρω 
χρήσης, οι φορείς του δημόσιου τομέα 
πρέπει να διαθέτουν τα έγγραφα σε 
μηχαναγνώσιμη μορφή και μαζί με τα 
μεταδεδομένα τους, όπου αυτό είναι 
δυνατό και σκόπιμο, σε μορφή που 
εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα, π.χ. με 
επεξεργασία τους κατά τρόπο συνεπή με 
τις αρχές που διέπουν τις απαιτήσεις 
συμβατότητας και της χρηστικότητας για 
χωρικές πληροφορίες σύμφωνα με την 
οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία 
υποδομής χωρικών πληροφοριών στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE)

(11) Για τη διευκόλυνση της περαιτέρω 
χρήσης, οι φορείς του δημόσιου τομέα 
πρέπει να διαθέτουν τα έγγραφα σε
ουδέτερη από τεχνολογική άποψη
μηχαναγνώσιμη μορφή και μαζί με τα 
μεταδεδομένα τους, όπου αυτό είναι 
δυνατό και σκόπιμο, σε μορφή που 
εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα, π.χ. με 
επεξεργασία τους κατά τρόπο συνεπή με 
τις αρχές που διέπουν τις απαιτήσεις 
συμβατότητας και της χρηστικότητας για 
χωρικές πληροφορίες σύμφωνα με την 
οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία 
υποδομής χωρικών πληροφοριών στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE)

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Ένα έγγραφο θεωρείται ότι έχει 
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο εάν είναι 
ψηφιακό υπό μορφή αρχείου που να 
επιτρέπει σε εφαρμογές λογισμικού να 
προσδιορίζουν, να αναγνωρίζουν και να 
εξάγουν εύκολα δεδομένα από αυτό. Δεν 
θεωρούνται έγγραφα σε μηχαναγνώσιμο 
μορφότυπο τα έγγραφα που 
κωδικοποιούνται σε αρχεία που καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο περιορίζουν αυτήν την 
επεξεργασία ή προσδιορίζουν 
συγκεκριμένη τεχνολογία ως απαραίτητη 
για την εν λόγω επεξεργασία. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν τη χρήση ανοικτών 
μηχαναγνώσιμων μορφοτύπων, 
εξαιρουμένων των δεδομένων στην 
περίπτωση όπου η χρήση ανοιχτών 
μορφοτύπων δεν θα ήταν αιτιολογημένη 
για τεχνολογικούς και οικονομικούς 
λόγους. Κάθε χρήση μη ανοιχτών 
μηχαναγνώσιμων μορφοτύπων 
δεδομένων θα πρέπει να αιτιολογείται και 
θα πρέπει να παρέχεται η τεχνική 
περιγραφή του χρησιμοποιούμενου 
μορφότυπου.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Ο χαρακτηρισμός «ανοικτός» 
συνεπάγεται ότι οι προδιαγραφές του 
μορφότυπου φυλάσσονται από μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό· η δε 
επεξεργασία του στη συνέχεια επιτελείται 
στη βάση ανοιχτής διαδικασίας λήψης 
αποφάσεως διαθέσιμης σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη· οι προδιαγραφές 
του μορφότυπου διατίθενται δωρεάν· τα 
πνευματικά δικαιώματα του προτύπου 
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διατίθενται αμετακλήτως ατελώς·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός βασίζεται στον ορισμό που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους σκοπούς του 
ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας.

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σε περίπτωση καταβολής τέλους για 
την περαιτέρω χρήση εγγράφων, τούτο 
πρέπει καταρχήν να περιορίζεται στο 
οριακό κόστος για την αναπαραγωγή και 
διάδοσή τους, εκτός αν κατ' εξαίρεση 
αιτιολογείται βάσει αντικειμενικών, 
διαφανών και επαληθεύσιμων κριτηρίων.
Ιδιαίτερα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
ανάγκη να μην παρεμποδίζεται η κανονική 
λειτουργία των φορέων του δημόσιου 
τομέα, οι οποίοι καλύπτουν σημαντικό 
μέρος του κόστους λειτουργίας όσον 
αφορά την εκτέλεση της δημόσιας 
αποστολής τους από την εκμετάλλευση 
των οικείων δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Το βάρος της απόδειξης ότι τα 
τέλη είναι κοστοστρεφή και ότι 
συμμορφώνονται με τα σχετικά όρια 
πρέπει να βαρύνει τον φορέα του δημόσιου 
τομέα που επιβάλλει τέλος για την 
περαιτέρω χρήση εγγράφων.

(12) Σε περίπτωση καταβολής τέλους για 
την περαιτέρω χρήση εγγράφων, τούτο 
πρέπει καταρχήν να περιορίζεται στο 
οριακό κόστος της διεργασίας προς 
ικανοποίηση δεδομένου αιτήματος για
περαιτέρω χρήση. Ιδιαίτερα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η ανάγκη να μην 
παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία των 
φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι 
καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους 
λειτουργίας όσον αφορά την εκτέλεση της 
δημόσιας αποστολής τους από την 
εκμετάλλευση των οικείων δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Το βάρος της 
απόδειξης ότι τα τέλη είναι κοστοστρεφή 
και ότι συμμορφώνονται με τα σχετικά 
όρια πρέπει να βαρύνει πάντοτε τον φορέα 
του δημόσιου τομέα που επιβάλλει τέλος 
για την περαιτέρω χρήση εγγράφων. Τα εν 
λόγω τέλη πρέπει να ορίζονται σύμφωνα 
με αντικειμενικά, διαφανή και 
επαληθεύσιμα κριτήρια.

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Σε σχέση με κάθε περαιτέρω χρήση 
του εγγράφου, οι φορείς του δημόσιου 
τομέα μπορούν, όπου αυτό είναι εφικτό, να 
επιβάλλουν όρους στον περαιτέρω χρήστη, 

(13) Σε σχέση με κάθε περαιτέρω χρήση 
του εγγράφου, οι φορείς του δημόσιου 
τομέα μπορούν, όπου αυτό είναι εφικτό, να 
επιβάλλουν όρους στον περαιτέρω χρήστη, 
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όπως είναι η αναφορά της πηγής. Τυχόν 
άδειες για περαιτέρω χρήση πληροφοριών 
του δημόσιου τομέα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να θέτουν τους λιγότερους 
δυνατούς περιορισμούς στην περαιτέρω 
χρήση. Σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό
μπορούν επίσης να έχουν ανοιχτές άδειες 
που διατίθενται διαδικτυακά, που 
παρέχουν ευρύτερα δικαιώματα περαιτέρω 
χρήσης χωρίς τεχνολογικούς, οικονομικούς 
ή γεωγραφικούς περιορισμούς, και οι 
οποίες στηρίζονται σε μορφότυπους 
ανοιχτών δεδομένων. Τα κράτη μέλη 
πρέπει επομένως να ενθαρρύνουν τη χρήση 
ανοικτών κυβερνητικών αδειών.

όπως είναι η αναφορά της πηγής. Τυχόν 
άδειες για περαιτέρω χρήση πληροφοριών 
του δημόσιου τομέα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να θέτουν τους λιγότερους 
δυνατούς περιορισμούς στην περαιτέρω 
χρήση, κατά προτίμηση περιορίζοντάς 
τους στην ένδειξη της πηγής. Σημαντικό 
ρόλο στο θέμα αυτό θα πρέπει επίσης να 
έχουν ανοιχτές άδειες που διατίθενται 
διαδικτυακά, που παρέχουν ευρύτερα 
δικαιώματα περαιτέρω χρήσης χωρίς 
τεχνολογικούς, οικονομικούς ή 
γεωγραφικούς περιορισμούς, και οι οποίες 
στηρίζονται σε μορφότυπους ανοιχτών 
δεδομένων. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επομένως να ενθαρρύνουν τη χρήση 
ανοικτών αδειών οι οποίες συν τω χρόνω 
πρέπει να τυποποιηθούν σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ορθή εφαρμογή ορισμένων από τα 
χαρακτηριστικά της παρούσας οδηγίας, 
όπως είναι τα ένδικα μέσα, η συμμόρφωση 
με τις αρχές χρέωσης και οι υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων, απαιτούν εποπτεία 
από ανεξάρτητες αρχές που είναι αρμόδιες 
για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα. Για να εξασφαλιστεί η 
συνοχή μεταξύ των προσεγγίσεων σε 
ενωσιακό επίπεδο, πρέπει να ενθαρρυνθεί 
ο συντονισμός μεταξύ των ανεξάρτητων 
αρχών, κυρίως μέσω της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με βέλτιστες 
πρακτικές και πολιτικές περαιτέρω χρήσης 
δεδομένων.

(14) Η ορθή εφαρμογή ορισμένων από τα 
χαρακτηριστικά της παρούσας οδηγίας, 
όπως είναι τα ένδικα μέσα, η συμμόρφωση 
με τις αρχές χρέωσης και οι υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων, απαιτούν εποπτεία 
από ανεξάρτητες αρχές που είναι αρμόδιες 
για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα. Τα κράτη μέλη έχουν την 
ευθύνη να αναθέσουν την αποστολή αυτή 
στην κατάλληλη αρχή. Για να 
εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των 
προσεγγίσεων σε ενωσιακό επίπεδο, πρέπει 
να ενθαρρυνθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
ανεξάρτητων αρχών, κυρίως μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με 
βέλτιστες πρακτικές και πολιτικές 
περαιτέρω χρήσης δεδομένων. Για τις 
περιπτώσεις διαφωνιών σε σχέση με την 
εφαρμογή μπορεί να γίνει προσφυγή στα 
εθνικά συστήματα διαμεσολάβησης ή 
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στον ευρωπαίο διαμεσολαβητή.

Αιτιολόγηση

Η ίδρυση μίας ανεξάρτητης κανονιστικής αρχής είναι αντίθετη με τις προσπάθειες των κρατών 
μελών για μείωση της γραφειοκρατίας και δημοσιονομική εξυγίανση και παρεμβαίνει 
υπερβολικά έντονα στην οργανωτική εξουσία των κρατών μελών.

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι 
τα κράτη μέλη (βλ. αιτιολογική σκέψη 19) 
υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με την έκταση της περαιτέρω 
χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου 
τομέα, τις συνθήκες υπό τις οποίες είναι
διαθέσιμες,καθώς και το έργο της 
ανεξάρτητης αρχής. Για να εξασφαλιστεί η 
συνοχή μεταξύ των προσεγγίσεων σε 
ενωσιακό επίπεδο, πρέπει να ενθαρρυνθεί 
ο συντονισμός μεταξύ των ανεξάρτητων 
αρχών, κυρίως μέσω της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με βέλτιστες 
πρακτικές και πολιτικές περαιτέρω χρήσης 
δεδομένων.

(17) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι 
τα κράτη μέλη (βλ. αιτιολογική σκέψη 19) 
υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα των 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα για 
περαιτέρω χρήση, τις συνθήκες υπό τις 
οποίες καθίστανται διαθέσιμες, καθώς και 
το έργο της ανεξάρτητης αρχής. Για να 
εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των 
προσεγγίσεων σε ενωσιακό επίπεδο, πρέπει 
να ενθαρρυνθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
ανεξάρτητων αρχών, κυρίως μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με 
βέλτιστες πρακτικές και πολιτικές 
περαιτέρω χρήσης δεδομένων.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η Επιτροπή πρέπει να επικουρεί κατά 
τρόπο συνεπή τα κράτη μέλη στην 
εφαρμογή της οδηγίας, παρέχοντας
καθοδήγηση, ιδίως σχετικά με τη χρέωση 
και τον υπολογισμό του κόστους, σχετικά 
με τις συνιστώμενες συνθήκες 
αδειοδότησης και τους μορφότυπους, μετά 
από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα

(18) Η Επιτροπή πρέπει να επικουρεί κατά 
τρόπο συνεπή τα κράτη μέλη στην 
εφαρμογή της οδηγίας, παρέχοντας
προτάσεις και κατευθυντήριες γραμμές, 
ιδίως σχετικά με τη χρέωση και τον 
υπολογισμό του κόστους, σχετικά με τις 
συνιστώμενες συνθήκες αδειοδότησης και 
τους μορφότυπους, μετά από διαβούλευση 
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μέρη. με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Article 1 - paragraph 2 - point c

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 a) Στην παράγραφο 2 το στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
'(γ) σε έγγραφα στα οποία η πρόσβαση 
αποκλείεται δυνάμει των καθεστώτων 
πρόσβασης που ισχύουν στα κράτη μέλη, 
μεταξύ άλλων, για λόγους:
- προστασίας της εθνικής ασφάλειας (π.χ. 
ασφάλεια του κράτους), άμυνας ή 
δημόσιας ασφάλειας,
- στατιστικού ή εμπορικού απορρήτου·
- προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 6 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ως «μηχαναγνώσιμη» νοείται η 
ιδιότητα της ικανοποιητικής δόμησης 
των ψηφιακών εγγράφων, ώστε οι
εφαρμογές λογισμικού να αναγνωρίζουν
αξιόπιστα μεμονωμένες δηλώσεις 
γεγονότων και την εσωτερική τους 
δομή.»

6. ως “έγγραφο σε μηχαναγνώσιμο 
μορφότυπο” νοείται ψηφιακό έγγραφο 
υπό μορφή αρχείου που επιτρέπει
εφαρμογές λογισμικού ευκόλως να
προσδιορίζουν, να αναγνωρίζουν και να 
εξάγουν δεδομένα ενδιαφέροντος από το 
έγγραφο κατά τεχνολογικά ουδέτερο 
τρόπο.
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Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο - 1 (νέο)
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(- 1) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
Οι φορείς του δημόσιου τομέα 
επεξεργάζονται τα αιτήματα για 
περαιτέρω χρήση με ηλεκτρονικά μέσα. 
Διαθέτουν με ηλεκτρονικά μέσα, όπου 
αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, το 
έγγραφο προς περαιτέρω χρήση στον 
αιτούντα ή, εάν χρειάζεται άδεια, 
οριστικοποιούν τη σχετική προσφορά 
τους προς τον αιτούντα σε εύλογο χρόνο 
που συνάδει με τα προβλεπόμενα χρονικά 
διαστήματα για την επεξεργασία των 
αιτημάτων πρόσβασης στα έγγραφα.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο 2
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ένδικα μέσα περιλαμβάνουν τη
δυνατότητα επανεξέτασης από ανεξάρτητη
αρχή που διαθέτει ειδικές κανονιστικές 
εξουσίες όσον αφορά την περαιτέρω 
χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα 
και της οποίας οι αποφάσεις είναι 
δεσμευτικές για τον οικείο φορέα του 
δημόσιου τομέα.

Τα ένδικα μέσα περιλαμβάνουν αναφορά 
στη δυνατότητα επανεξέτασης από 
ανεξάρτητη αρχή των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Η ίδρυση μίας ανεξάρτητης κανονιστικής αρχής είναι αντίθετη με τις προσπάθειες των κρατών 
μελών για μείωση της γραφειοκρατίας και δημοσιονομική εξυγίανση και παρεμβαίνει 
υπερβολικά έντονα στην οργανωτική εξουσία των κρατών μελών.
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο 2 (νέο)
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 4 – νέα παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία είναι απόλυτα 
συμβατή με την εφαρμοστέα νομοθεσία 
για την προστασία των δεδομένων.  Εάν 
τα δεδομένα του δημόσιου τομέα που 
διατίθενται για περαιτέρω χρήση 
αφορούν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, θα πρέπει επίσης να 
προσδιορίζεται υπό ποιους όρους και υπό 
ποιες ειδικές διασφαλίσεις προστασίας 
των δεδομένων μπορεί να καταστεί 
επιτρεπτή η επαναχρησιμοποίηση, εάν 
είναι εφικτή βάσει άδειας. Η αξιολόγηση 
αυτή πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχει 
στο εθνικό δίκαιο επαρκής νομική βάση 
για τη διαβίβαση και 
επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων, ότι 
η επαναχρησιμοποίηση είναι διαθέσιμη 
μόνο για κάποιον συμβατό σκοπό και ότι 
οι αιτούντες και οι επόμενοι χρήστες 
οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις 
λοιπές διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας για την προστασία 
δεδομένων. Η Επιτροπή παρακολουθεί 
στενά εάν η εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας δεν παραβιάζει τη νομοθεσία της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο 1
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην παράγραφο 1, οι λέξεις «με 
ηλεκτρονικά μέσα» αντικαθίστανται από 
τις λέξεις «σε μηχαναγνώσιμη μορφή και 
μαζί με τα μεταδεδομένα τους».

1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

‘1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα 
διαθέτουν τα έγγραφά τους στις 
υπάρχουσες μορφές ή γλώσσες και, 
εφόσον είναι δυνατό και σκόπιμο, σε 
τεχνολογικά ουδέτερη μηχαναγνώσιμη 
μορφή με τα μεταδεδομένα τους. Τούτο 
δεν υποχρεώνει τους φορείς του δημόσιου 
τομέα να εκδίδουν νέα έγγραφα, να τα 
μετατρέπουν σε ψηφιοποιημένη, 
τεχνολογικά ουδέτερη μηχαναγνώσιμη 
μορφή ή να τα προσαρμόζουν 
προκειμένου να ανταποκριθούν σε 
αίτημα, ούτε και να διαθέτουν 
αποσπάσματα από έγγραφα, όταν αυτό 
συνδέεται με δυσανάλογη προσπάθεια 
που υπερβαίνει έναν απλό χειρισμό.»

Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο 1
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον καταβάλλεται τέλος για την 
περαιτέρω χρήση εγγράφων, το συνολικό 
ποσό που χρεώνουν οι φορείς του 
δημόσιου τομέα περιορίζεται στο οριακό 
κόστος για την αναπαραγωγή και τη 
διάδοσή τους.

1. Εφόσον καταβάλλεται τέλος για την 
περαιτέρω χρήση εγγράφων, το συνολικό 
ποσό που χρεώνουν οι φορείς του 
δημόσιου τομέα περιορίζεται στο οριακό 
κόστος για την αναπαραγωγή, παροχή και 
τη διάδοσή τους.

2. Η πρώτη παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται:

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον 
αυτό είναι προς το δημόσιο συμφέρον, 
ιδίως όταν σημαντικό μέρος του κόστους 
λειτουργίας των φορέων του δημόσιου 
τομέα που αφορά την εκτέλεση των 
καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας τους 

a) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες 
απαιτείται από τους φορείς του δημόσιου 
τομέα να δημιουργούν έσοδα για την 
κάλυψη σημαντικού μέρους του κόστους 
λειτουργίας τους που αφορά την εκτέλεση 
των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας τους, 
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προκύπτει από την εκμετάλλευση των 
οικείων δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας τους, είναι δυνατόν να 
επιτρέπεται σε φορείς του δημόσιου τομέα 
να χρεώνουν για την περαιτέρω χρήση των 
εγγράφων περισσότερο από το οριακό 
κόστος σύμφωνα με αντικειμενικά, 
διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια, και 
με την επιφύλαξη της έγκρισης της 
ανεξάρτητης αρχής που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, και με την 
επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου.»

είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε φορείς του 
δημόσιου τομέα να χρεώνουν για την 
περαιτέρω χρήση των εγγράφων 
περισσότερο από το οριακό κόστος  

‘3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 
και 2, βιβλιοθήκες (συμπεριλαμβανομένων 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), μουσεία 
και αρχεία μπορούν να χρεώνουν 
περισσότερο από το οριακό κόστος για την 
περαιτέρω χρήση των εγγράφων που 
βρίσκονται στην κατοχή τους.»

β) σε βιβλιοθήκες (συμπεριλαμβανομένων 
των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), 
μουσεία και αρχεία.

3. Όταν επιβάλλονται τέλη δυνάμει της 
παραγράφου 2, αυτά ορίζονται σύμφωνα 
με αντικειμενικά, διαφανή και 
επαληθεύσιμα κριτήρια. Το συνολικό 
ποσό από την παροχή και την άδεια 
περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων 
δεν υπερβαίνει το κόστος συλλογής, 
παραγωγής, αναπαραγωγής, παροχής και 
διάδοσής τους, συμπεριλαμβανομένης 
μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. 
Εάν κρίνεται σκόπιμο, δεν υπερβαίνει 
επίσης την ανωνυμοποίηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τις 
επενδύσεις με στόχο τη διάθεση των 
δεδομένων για περαιτέρω χρήση με 
ηλεκτρονικά μέσα. Τα τέλη σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 
θα πρέπει να βασίζονται στο κόστος που 
προκύπτει κατά τη διάρκεια της 
αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και να 
υπολογίζονται σύµφωνα µε τις λογιστικές 
αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους 
φορείς του δηµόσιου τοµέα. 
4. Τα τέλη σύμφωνα με την παράγραφο 3 
υπόκεινται σε επανεξέταση που 
πραγματοποιεί η ανεξάρτητη αρχή που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, 
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και με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 
και 3 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο άρθρο 7 (Διαφάνεια), μετά τις 
λέξεις «υπολογισμό των τελών» 
προστίθενται οι λέξεις «περισσότερο από 
το οριακό κόστος».

(7) Στο άρθρο 7 (Διαφάνεια) το τρίτο 
εδάφιο αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Ο οικείος φορέας του δημόσιου τομέα 
αναφέρει επίσης τους παράγοντες που 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 
των τελών σύμφωνα με το άρθρο 6.»

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο 1
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να 
επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση χωρίς 
όρους ή μπορούν να επιβάλλουν όρους, 
όπως την ένδειξη της πηγής, κατά 
περίπτωση μέσω άδειας. Οι όροι αυτοί δεν 
περιορίζουν άνευ λόγου τις δυνατότητες 
περαιτέρω χρήσης και δεν 
χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του 
ανταγωνισμού.

Οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να 
επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση
εγγράφων χωρίς όρους ή μπορούν να 
επιβάλλουν όρους, όπως την ένδειξη της 
πηγής, κατά περίπτωση μέσω άδειας στην 
οποία θα ρυθμίζονται βασικά ζητήματα.
Οι όροι αυτοί διατίθενται με ηλεκτρονικά 
μέσα και δεν περιορίζουν άνευ λόγου τις 
δυνατότητες περαιτέρω χρήσης και δεν 
χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του 
ανταγωνισμού.

Τροπολογία 25
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Με σκοπό τη συνεπή εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου η Επιτροπή εγκρίνει 
κατευθυντήριες γραμμές με συστάσεις για 
τυποποιημένες και ανοικτές άδειες για 
την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών 
του δημόσιου τομέα. Αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα 
περιλαμβάνουν ειδική ρήτρα προστασίας 
των δεδομένων.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα πρακτικά 
μέτρα που διευκολύνουν τη διαγλωσσική
αναζήτηση διαθέσιμων εγγράφων για 
περαιτέρω χρήση, όπως είναι οι κατάλογοι 
των κυριότερων εγγράφων με τα σχετικά 
με τα δεδομένα, κατά προτίμηση με 
ηλεκτρονική πρόσβαση και σε 
μηχαναγνώσιμη μορφή, καθώς και οι 
ιστότοποι των δικτυακών πυλών που 
συνδέονται με αποκεντρωμένους
καταλόγους.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
πρακτικά μέτρα τα οποία διευκολύνουν
την αναζήτηση διαθέσιμων εγγράφων για 
περαιτέρω χρήση σε ολόκληρη την 
Ένωση, όπως είναι οι κατάλογοι των 
κυριότερων εγγράφων με τα σχετικά με τα
δεδομένα, κατά προτίμηση σε τεχνολογικά 
ουδέτερη μηχαναγνώσιμη μορφή, καθώς 
και οι ιστότοποι των δικτυακών πυλών που 
συνδέονται με τους καταλόγους.

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση δυνατοτήτων διαγλωσσικής αναζήτησης είναι σκόπιμη και προσφέρεται ήδη σε 
εθελοντική βάση. Ωστόσο, ενόψει της οικονομικής κατάστασης του δημόσιου τομέα η θέσπιση 
μίας γενικευμένης υποχρέωσης να παρέχεται η δυνατότητα τέτοιων αναζητήσεων πάντα και σε 
άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες θα προκαλούσε δυσανάλογα υψηλό κόστος.

Τροπολογία 27



AD\915406EL.doc 19/22 PE489.694v02-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 
τροποποιείται ως εξής:
‘2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
σε περιπτώσεις όπου απαιτείται 
αποκλειστικό δικαίωμα στο πλαίσιο της 
παροχής μίας υπηρεσίας δημόσιου 
συμφέροντος, η ισχύς της εν λόγω 
συμφωνίας αποκλειστικότητας πρέπει να 
επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, το αργότερο δε κάθε 
τέσσερα έτη. Οι συμφωνίες 
αποκλειστικότητας που συνάπτονται μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
υπόκεινται στην αρχή της διαφάνειας και 
δημοσιεύονται από τους οικείους φορείς 
του δημόσιου τομέα.»

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο)
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Στο άρθρο 11 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
‘2a. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1, σε περιπτώσεις όπου έχει παραχωρηθεί 
αποκλειστικό δικαίωμα στο πλαίσιο της 
εμπορικής αξιοποίησης που απαιτείται 
για την ψηφιοποίηση πολιτιστικών 
πόρων, η διάρκεια της εμπορικής 
αξιοποίησης δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τα 7 έτη. Κατά τη διάρκεια 
της εν λόγω περιόδου το αποκλειστικό 
δικαίωμα δεν πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο επανεξέτασης. Οι συμφωνίες 
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αποκλειστικότητας που καθορίζονται 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να είναι διαφανείς και να 
δημοσιοποιούνται.»

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στο άρθρο 11 (Απαγόρευση 
αποκλειστικών ρυθμίσεων) προστίθεται 
στο τέλος της παραγράφου 3 η ακόλουθη 
πρόταση:

(10) Στο άρθρο 11 (Απαγόρευση 
αποκλειστικών ρυθμίσεων) η παράγραφος 
3 τροποποιείται ως εξής:

‘3. Οι υφιστάμενες ρυθμίσεις 
αποκλειστικότητας οι οποίες δεν μπορούν 
να υπαχθούν σε εξαίρεση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 παύουν να ισχύουν στο τέλος 
της σύμβασης ή, σε κάθε περίπτωση, το 
αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2008. 
Ωστόσο, οι εν λόγω ρυθμίσεις που 
αφορούν βιβλιοθήκες (περιλαμβανομένων 
των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), 
μουσεία και αρχεία και οι οποίες δεν 
μπορούν να υπαχθούν σε εξαίρεση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή την 
παράγραφο 2α, παύουν να ισχύουν στο 
τέλος της σύμβασης ή, σε κάθε περίπτωση, 
το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 20XX [6 
έτη έπειτα από την έναρξη ισχύος της 
οδηγίας].»

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Article 1 – paragraph 1 – point 12 – introductory part
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στο άρθρο 13 (Επανεξέταση), η 
ημερομηνία 1η Ιουλίου 2008 
αντικαθίσταται από [3 έτη έπειτα από την
ημερομηνία μεταφοράς] και προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

(12) Στο άρθρο 13 (Επανεξέταση), η 
ημερομηνία 1η Ιουλίου 2008 
αντικαθίσταται από [5 έτη έπειτα από την
έναρξη ισχύος] και προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή
ετήσια έκθεση σχετικά με την έκταση της 
περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα, τις συνθήκες υπό τις 
οποίες είναι διαθέσιμη, καθώς και το έργο 
της ανεξάρτητης αρχής του άρθρου 4 
παράγραφος 4.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή
ανά τριετία έκθεση σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα των πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα για περαιτέρω χρήση, τις 
συνθήκες υπό τις οποίες καθίστανται 
διαθέσιμες, καθώς και το έργο της 
ανεξάρτητης αρχής του άρθρου 4 
παράγραφος 4.
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