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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 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) Έγγραφο θεωρείται έγγραφο σε 
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο εάν είναι 
ψηφιακό έγγραφο υπό μορφή αρχείου που 
επιτρέπει σε εφαρμογές λογισμικού 
ευκόλως να προσδιορίζουν, αναγνωρίζουν 
και εξάγουν 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 άλλοι μορφότυποι είναι 
καταλληλότεροι και αιτιολογημένοι.

Or. en

Τροπολογία 2
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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 3
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, 
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.

(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, 
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 
πρέπει 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 
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Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 4
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 θα 
μπορούσαν να αναθέσουν αρμόζουσες 
εξουσίες σε υπάρχοντα φορέα προς 
επανεξέταση οιασδήποτε απόφασης 
λαμβάνεται από φορέα του τομέα και 
αφορά την περαιτέρω χρήση. 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.

Or. en

Τροπολογία 5
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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

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·

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 6 (νέο)
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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, αναγνωρίζουν και εξάγουν 
δεδομένα ενδιαφέροντος από το έγγραφο 
κατά τεχνολογικά ουδέτερο  τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 8
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 εξής 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.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο 1
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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 της ικανοποίησης αιτήματος για 
περαιτέρω χρήση, εάν δημιουργεί 
επιπρόσθετο κόστος.

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο 2
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το υφιστάμενο κείμενο του άρθρου 6 
γίνεται παράγραφος 4.

(2) Το υφιστάμενο κείμενο του άρθρου 6 
γίνεται παράγραφος 4 και προστίθεται το 
εξής κείμενο: "Όταν επιβάλλονται τέλη 
δυνάμει των παραγράφων 2 και 3, αυτά 
ορίζονται σύμφωνα με αντικειμενικά, 
διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια, τα 
δε συνολικά έσοδα από τη διάθεση 
εγγράφων και την άδεια περαιτέρω 
χρήσης τους δεν υπερβαίνουν το κόστος 
συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, 
διάδοσης και, εάν κρίνεται σκόπιμο, 
ανωνυμοποίησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 
περιλαμβανομένης και εύλογης απόδοσης 
της επένδυσης. Τα τέλη 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."

Or. en
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Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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) οι λέξεις ‘όπου 
αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο’ 
διαγράφονται και μετά τις λέξεις 
«υπολογισμό των τελών» προστίθενται οι 
λέξεις «περισσότερο από το οριακό 
κόστος.

Or. en

Τροπολογία 12
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 χωρίς 
όρους ή μπορούν να επιβάλλουν όρους, 
όπως την ένδειξη της πηγής, κατά 
περίπτωση μέσω άδειας. Οι όροι αυτοί 
διατίθενται με ηλεκτρονικά μέσα και δεν 
περιορίζουν άνευ λόγου τις δυνατότητες 
περαιτέρω χρήσης και δεν 
χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του 
ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
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Άρθρο 8 – παράγραφος 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 a) Προστίθεται η εξής παράγραφος:
"3. Με σκοπό μία συνεπή εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου η Επιτροπή εγκρίνει 
κατευθυντήριες γραμμές με συστάσεις για 
τυποποιημένες και κατά προτίμηση 
ανοικτές άδειες για την περαιτέρω χρήση 
των πληροφοριών του δημόσιου τομέα. 
Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα 
περιλαμβάνουν ειδική ρήτρα προστασίας 
των δεδομένων."

Or. en

Τροπολογία 14
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.

Or. en


