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Τροπολογία 12
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που 
παράγονται από τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών, τον δημόσιο τομέα και τα 
θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ 
αποτελούν μια ευρεία, ποικίλη και 
πολύτιμη δεξαμενή πόρων που μπορεί να 
ωφελήσει την οικονομία της γνώσης. 

Or. en

Τροπολογία 13
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων που 
ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και 
την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή 
εμπορικούς σκοπούς, με ελάχιστα ή 
καθόλου νομικά, τεχνικά ή οικονομικά 
προβλήματα, μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη 
νέων υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους 
τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης 
αυτών των πληροφοριών. Ωστόσο, αυτό 
προϋποθέτει δημιουργία ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού σε ενωσιακό επίπεδο ως 
προς την αδειοδότηση ή όχι περαιτέρω 
χρήσης των εγγράφων, που δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί αφήνοντας το θέμα στην 
ευχέρεια των διαφόρων κανόνων και 
πρακτικών των κρατών μελών ή των 
οικείων φορέων του Δημοσίου.

(2) Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων που 
ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και 
την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή 
εμπορικούς σκοπούς, με ελάχιστα ή 
καθόλου νομικά, τεχνικά ή οικονομικά 
προβλήματα, μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη 
νέων υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους 
τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης 
αυτών των πληροφοριών, τόνωσης της 
οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης 
της κοινωνικής δέσμευσης. Ωστόσο, αυτό 
προϋποθέτει δημιουργία ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού σε ενωσιακό επίπεδο ως 
προς την αδειοδότηση ή όχι περαιτέρω 
χρήσης των εγγράφων, που δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί αφήνοντας το θέμα στην 
ευχέρεια των διαφόρων κανόνων και 
πρακτικών των κρατών μελών ή των 
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οικείων φορέων του Δημοσίου.

Or. en

Τροπολογία 14
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η άδεια περαιτέρω χρήσης εγγράφων 
που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του 
δημόσιου τομέα προσθέτει αξία για τους 
περαιτέρω χρήστες, για τους τελικούς 
χρήστες και για την κοινωνία εν γένει, 
καθώς και - σε πολλές περιπτώσεις - για 
τον ίδιο τον δημόσιο φορέα, 
εξασφαλίζοντας ανατροφοδότηση από 
περαιτέρω χρήστες όσο και από τελικούς 
χρήστες, γεγονός που επιτρέπει στον 
κάτοχό τους να βελτιώνει την ποιότητα 
των συλλεγόμενων πληροφοριών.

(3) Η άδεια περαιτέρω χρήσης δεδομένων 
και εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή 
φορέων του δημόσιου τομέα προσθέτει 
αξία για τους περαιτέρω χρήστες, για τους 
τελικούς χρήστες, για την κοινωνία εν 
γένει, καθώς και για τον ίδιο τον δημόσιο 
φορέα, προωθώντας τη διαφάνεια και
εξασφαλίζοντας ανατροφοδότηση από 
περαιτέρω χρήστες όσο και από τελικούς 
χρήστες, γεγονός που επιτρέπει στον 
κάτοχό τους να βελτιώνει την ποιότητα 
των συλλεγόμενων πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 15
Sabine Verheyen, Petra ammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

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 

(6) Η οδηγία 2003/98/EΚ δεν θεμελιώνει
την υποχρέωση των κρατών μελών να 
επιτρέπουν την πρόσβαση σε έγγραφα του 
δημόσιου τομέα κα 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 
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μέλη έχουν συσχετίσει ρητά το δικαίωμα 
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.

προϋποθέσεις υπό τις οποίες διατίθενται 
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.

Or. de

Τροπολογία 16
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι εθνικές ρυθμίσεις 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.

Or. de

Τροπολογία 17
Ivailo Kalfin
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η υποχρέωση να υπάγονται στη 
δυνατότητα περαιτέρω χρήσης όλα τα 
έγγραφα τα οποία είναι γενικώς 
διαθέσιμα, θα πρέπει να εφαρμόζεται με 
παράλληλη διασφάλιση της προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε επίπεδο 
Ένωσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για την προστασία των 
δεδομένων, μεταξύ άλλων και σε ό,τι 
αφορά τη διασυνοριακή περαιτέρω χρήση 
των δεδομένων, και, ενδεχομένως, με την 
κατοχύρωση της ανωνυμίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 18
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Η οδηγία 2003/98/ΕΚ δεν 
συνεπάγεται την υποχρέωση των κρατών 
μελών να ψηφιοποιήσουν το υφιστάμενο 
αναλογικό υλικό ή να το μετατρέψουν σε 
τεχνολογικά ουδέτερη μηχαναγνώσιμη 
μορφή. Οι φορείς του δημόσιου τομέα 
είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν ποια 
δεδομένα θα ψηφιοποιηθούν, πότε και 
υπό ποίες συνθήκες.

Or. de
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Τροπολογία 19
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 εν λόγω 
κράτους μέλους. Η εν λόγω δημόσια 
αποστολή πρέπει να μπορεί να ορίζεται 
για τους οικείους φορείς συνολικά ή κατά 
περίπτωση.

Or. de

Τροπολογία 20
Sajjad Karim

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 

(7) 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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 21
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 

(7) Με την οδηγία 2003/98/ΕΚ
περιορίζονται τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας που κατέχουν οι συντάκτες 
των εγγράφων. 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 
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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.

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.

Or. de

Τροπολογία 22
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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 

(7) Με την οδηγία 2003/98/ΕΚ πρέπει
επομένως να θεσπιστεί σαφής υποχρέωση
για τα κράτη μέλη, καθώς και για τα
θεσμικά όργανα και οργανισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσφέρουν 
κάθε εν γένει διαθέσιμο έγγραφο για 
περαιτέρω χρήση και να παράγουν όλα τα 
συγκεκριμένα μελλοντικά έγγραφα
λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική της 
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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.

περαιτέρω χρήσης τους. 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 
οδηγίας, να θεωρηθεί ως έγγραφο για το 
οποίο τρίτοι έχουν δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Τροπολογία 23
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Με την οδηγία 2003/98/ΕΚ πρέπει (7) Με την οδηγία 2003/98/ΕΚ πρέπει 
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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 
οδηγίας, να θεωρηθεί ως έγγραφο για το 
οποίο τρίτοι έχουν δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

επομένως να θεσπιστεί ότι τα κράτη μέλη 
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 
οδηγίας, να θεωρηθεί ως έγγραφο για το 
οποίο τρίτοι έχουν δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Or. da

Τροπολογία 24
Sajjad Karim

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Για την ταυτοποίηση των εγγράφων, 
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 εν λόγω 
κράτους μέλους, η εν λόγω δημόσια
αποστολή θα μπορούσε να ορίζεται
συνολικά ή κατά περίπτωση για τους 
επιμέρους φορείς του δημόσιου τομέα.

Or. en

Τροπολογία 25
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Τα έγγραφα του δημόσιου τομέα που
κατέχουν βιβλιοθήκες
(συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών 
βιβλιοθηκών), μουσεία και αρχεία, 
τεκμαίρονται ως επιδεκτικά περαιτέρω 
χρήσης.

Or. en

Τροπολογία 26
Sajjad Karim

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας θα πρέπει να τηρούνται πλήρως 
οι αρχές της προστασίας προσωπικών 
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δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών. Ειδικότερα, η
χορήγηση άδειας για την περαιτέρω
χρήση εγγράφων, η πρόσβαση στα οποία 
δεν περιορίζεται δυνάμει καθεστώτων 
πρόσβασης στα κράτη μέλη, θα πρέπει να 
σέβεται τους περιορισμούς που θέτει το 
εθνικό δίκαιο, σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ για την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
περιέχονται σε αυτά.

Or. en

Τροπολογία 27
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
επεκτείνεται σε βιβλιοθήκες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), μουσεία 
και αρχεία. Η οδηγία δεν ισχύει για άλλα 
πολιτιστικά ιδρύματα, όπως όπερες, 
μπαλέτα ή θέατρα, συμπεριλαμβανομένων 
των αρχείων που ανήκουν στα εν λόγω 
ιδρύματα.

(10) Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
επεκτείνεται σε βιβλιοθήκες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), μουσεία, 
δημόσιους φορείς που διαχειρίζονται 
αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς 
χώρους, καθώς και σε αρχεία. Η οδηγία 
δεν ισχύει για άλλα πολιτιστικά ιδρύματα, 
όπως όπερες, μπαλέτα ή θέατρα, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που 
ανήκουν στα εν λόγω ιδρύματα.

Or. en

Τροπολογία 28
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
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Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 ) Όσον αφορά την περιγραφή,
ψηφιοποίηση και παρουσίαση των 
πολιτιστικών πόρων, υφίστανται 
πολυάριθμες συμφωνίες συνεργασίας 
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 
εύλογη χρήση των πολιτιστικών πόρων 
και ταυτόχρονα να επισπεύσουν την 
πρόσβαση του κοινού στην πολιτιστική 
κληρονομιά. Επομένως, η οδηγία 
2003/98/ΕΚ δεν πρέπει να καταργήσει τη 
σύναψη συμφωνιών παραχώρησης 
αποκλειστικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, 
τα πολιτιστικά ιδρύματα πρέπει να έχουν 
την ευχέρεια να επιλέγουν τα ίδια τους 
εταίρους με τους οποίους επιθυμούν να 
συνεργαστούν, τηρώντας τις αρχές της 
διαφάνειας και της αποφυγής των 
διακρίσεων.

Or. de

Τροπολογία 29
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Τα θεσμικά όργανα και οι
οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
πρέπει να δώσουν πρώτα το παράδειγμα
όσον αφορά την περαιτέρω χρήση των 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα, 
μεταβάλλοντας, έτσι, τη διαχείριση των 
πληροφοριών σε όλον τον δημόσιο τομέα, 
προωθώντας βέλτιστες πρακτικές και 
αναπτύσσοντας καινοτόμες τεχνολογικές 
λύσεις.

Or. en

Τροπολογία 30
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Η εφαρμογή της οδηγίας
επεκτείνεται στις περιφερειακές 
κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές, οι 
οποίες αποτελούν ιδιαίτερα πολύτιμη 
πηγή δεδομένων του δημόσιου τομέα. 

Or. en

Τροπολογία 31
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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 

(11) Για τη διευκόλυνση της περαιτέρω 
χρήσης, οι φορείς του δημόσιου τομέα 
πρέπει να διαθέτουν τα έγγραφα σε 
μηχαναγνώσιμη μορφή και μαζί με τα 
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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)

μεταδεδομένα τους, όπου αυτό είναι 
δυνατό και σκόπιμο, χρησιμοποιώντας 
ανοικτά πρότυπα, όπου αυτό είναι 
δυνατό, 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)

Or. en

Τροπολογία 32
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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
τεχνολογικά ουδέτερη 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)

Or. de
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Τροπολογία 33
Salvador Sedó i Alabart

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
τεχνολογικά ουδέτερη 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)

Or. en

Τροπολογία 34
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Ένα έγγραφο θα πρέπει να
θεωρείται έγγραφο σε μηχαναγνώσιμη 
μορφή, εάν είναι σε μορφή αρχείου και 
διαρθρωμένο κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι 
εφαρμογές λογισμικού να μπορούν να 
εντοπίσουν, να αναγνωρίσουν και να 
εξαγάγουν από αυτό δεδομένα που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα δεδομένα
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που έχουν κωδικοποιηθεί σε αρχεία που 
είναι διαρθρωμένα σε μηχαναγνώσιμη 
μορφή είναι μηχαναγνώσιμα δεδομένα. Οι
μηχαναγνώσιμες μορφές μπορούν να 
υπάρξουν ή μη ως επίσημα ανοικτά 
πρότυπα. Τα έγγραφα που έχουν
κωδικοποιηθεί σε μορφή αρχείου που 
περιορίζει μια τέτοια αυτόματη 
επεξεργασία, διότι τα δεδομένα δεν 
μπορούν ή δεν μπορούν εύκολα να 
εξαχθούν από αυτά τα έγγραφα, δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται ως έγγραφα σε 
μηχαναγνώσιμη μορφή. Τα κράτη μέλη
θα πρέπει, όταν αυτό είναι σκόπιμο, να 
ενθαρρύνουν τη ρήση ανοικτών, 
μηχαναγνώσιμων μορφών.

Or. en

Τροπολογία 35
Sajjad Karim

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 

(12) Σε περίπτωση καταβολής τέλους για 
την παροχή και την άδεια περαιτέρω
χρήσης εγγράφων, τούτο πρέπει καταρχήν 
να περιορίζεται στο οριακό κόστος. 
Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
ανάγκη να μην παρεμποδίζεται η κανονική 
λειτουργία των φορέων του δημόσιου 
τομέα, οι οποίοι καλύπτουν σημαντικό 
μέρος του κόστους τους όσον αφορά την 
εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους ή 
κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα η 
οποία εμπίπτει στη δημόσια αποστολή 
τους, καθώς και την κανονική λειτουργία 
των βιβλιοθηκών, μουσείων και αρχείων. 
Αυτοί οι φορείς του δημόσιου τομέα θα 
πρέπει να επιτρέπεται να χρεώνουν 
υψηλότερα τέλη για την περαιτέρω 
χρήση. Τα συνολικά έσοδα από την
παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης 
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τομέα που επιβάλλει τέλος για την 
περαιτέρω χρήση εγγράφων.

των εν λόγω εγγράφων δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το κόστος συλλογής, 
παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής 
τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης 
απόδοσης της επένδυσης. Το βάρος της 
απόδειξης ότι τα τέλη είναι κοστοστρεφή 
και ότι συμμορφώνονται με τα σχετικά
κριτήρια πρέπει να βαρύνει τον φορέα του 
δημόσιου τομέα που επιβάλλει τέλος για 
την περαιτέρω χρήση εγγράφων.

Or. en

Τροπολογία 36
Salvador Sedó i Alabart

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 παροχή και την άδεια περαιτέρω
χρήσης εγγράφων, τούτο πρέπει καταρχήν 
να περιορίζεται στο οριακό κόστος . 
Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
ανάγκη να μην παρεμποδίζεται η κανονική 
λειτουργία των φορέων του δημόσιου 
τομέα, οι οποίοι απαιτούνται για να 
καλύψουν σημαντικό μέρος του κόστους
τους όσον αφορά την εκτέλεση της 
δημόσιας αποστολής τους, καθώς και την 
κανονική λειτουργία των βιβλιοθηκών, 
μουσείων και αρχείων. Αυτοί οι φορείς 
του δημόσιου τομέα θα πρέπει να 
επιτρέπεται να χρεώνουν υψηλότερα τέλη 
για την περαιτέρω χρήση. 4. Τα τέλη 
αυτά που είναι πάνω από τα οριακά 
κόστη θα πρέπει να ορίζονται σύμφωνα
με αντικειμενικά, διαφανή και 
επαληθεύσιμα κριτήρια και τα συνολικά 
έσοδα από την παροχή και την άδεια 
περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το κόστος 
συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και 
διάδοσής τους, συμπεριλαμβανομένης 
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μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. 
Το βάρος της απόδειξης ότι τα τέλη είναι 
κοστοστρεφή και ότι συμμορφώνονται με 
τα σχετικά κριτήρια πρέπει να βαρύνει τον 
φορέα του δημόσιου τομέα που επιβάλλει 
τέλος για την περαιτέρω χρήση εγγράφων.

Or. en

Τροπολογία 37
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

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 για την αναπαραγωγή, 
διάθεση 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.

Or. de

Τροπολογία 38
Silvia-Adriana Ţicău
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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 για την αναπαραγωγή και 
τη μορφοποίησή τους, διασφαλίζοντας τη 
διαλειτουργικότητα και τη 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.

Or. ro

Τροπολογία 39
Bendt Bendtsen

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 

(13) Σε σχέση με κάθε περαιτέρω χρήση 
του εγγράφου, οι φορείς του δημόσιου 
τομέα, όπου αυτό είναι εφικτό, επιβάλλουν 
όρους στον περαιτέρω χρήστη, όπως είναι 
η αναφορά της πηγής. Σημαντικό ρόλο στο 
θέμα αυτό μπορούν επίσης να έχουν 
ανοιχτές άδειες που διατίθενται 
διαδικτυακά, που παρέχουν ευρύτερα 
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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.

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.

Or. da

Τροπολογία 40
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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 
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 που 
καθιστούν δυνατή την ελεύθερη 
περαιτέρω χρήση, συμπεριλαμβανομένης 
της εμπορικής περαιτέρω χρήσης.

Or. en
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Τροπολογία 41
Adina-Ioana Vălean

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 αρμόδιο αμερόληπτο φορέα, που έχει 
το δικαίωμα να επανεξετάσει οιαδήποτε 
απόφαση του φορέα του δημόσιου τομέα
περί περαιτέρω χρήσης. Για να 
εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των
προσεγγίσεων σε ενωσιακό επίπεδο, πρέπει 
να ενθαρρυνθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
φορέων αυτών, κυρίως μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με 
βέλτιστες πρακτικές και πολιτικές 
περαιτέρω χρήσης δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 42
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 

(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 
επανεξέταση από ανεξάρτητες αρχές που 
είναι αρμόδιες για την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Τα
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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.

κράτη μέλη έχουν καθήκον να
καταστήσουν τις κατάλληλες εθνικές 
αρχές αρμόδιες για την επανεξέταση 
αυτή. 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. de

Αιτιολόγηση

Η ίδρυση μίας ανεξάρτητης κανονιστικής αρχής θα ήταν αντίθετη με τις προσπάθειες των 
κρατών μελών για μείωση της γραφειοκρατίας και δημοσιονομική εξυγίανση και θα 
παρενέβαινε υπερβολικά έντονα στις εξουσίες αυτο-οργάνωσης των κρατών μελών.

Τροπολογία 43
Béla Kovács

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας, δηλαδή η διευκόλυνση 
της δημιουργίας, σε ενωσιακή κλίμακα, 
πληροφοριακών προϊόντων και υπηρεσιών 
που βασίζονται σε έγγραφα του δημόσιου 
τομέα, η διασφάλιση αποτελεσματικής 
διασυνοριακής χρήσης εγγράφων του 
δημόσιου τομέα από ιδιωτικές εταιρείες 
για πληροφοριακά προϊόντα και υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας και ο περιορισμός 
των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην 
ενωσιακή αγορά, δεν μπορούν να 
καλυφθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
και, συνεπώς, λόγω του εγγενώς 
ενωσιακού χαρακτήρα του πεδίου 
εφαρμογής της εν λόγω δράσης, μπορούν 
να καλυφθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει 

(15) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας, δηλαδή η διευκόλυνση 
της δημιουργίας, σε ενωσιακή κλίμακα, 
πληροφοριακών προϊόντων και υπηρεσιών 
που βασίζονται σε έγγραφα του δημόσιου 
τομέα, η διασφάλιση αποτελεσματικής 
διασυνοριακής χρήσης εγγράφων του 
δημόσιου τομέα από ιδιωτικές εταιρείες, 
εστιάζοντας στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, για πληροφοριακά προϊόντα 
και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και ο 
περιορισμός των στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στην ενωσιακή αγορά, δεν 
μπορούν να καλυφθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη, και, συνεπώς, λόγω του 
εγγενώς ενωσιακού χαρακτήρα του πεδίου 
εφαρμογής της εν λόγω δράσης, μπορούν 
να καλυφθούν καλύτερα σε ενωσιακό 



AM\913765EL.doc 25/77 PE496.525v01-00

EL

μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας που θεσπίζει το 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας που θεσπίζει το 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 44
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Τα έγγραφα και τα έργα, 
συμπεριλαμβανομένων των ακουστικών 
και οπτικοακουστικών παραγωγών, που 
παράγονται από δημόσιους οργανισμούς 
ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και από 
άλλους φορείς ή τις θυγατρικές τους, με 
στόχο την εκπλήρωση της δημόσιας 
αποστολής ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, 
θα πρέπει, κατ' αρχήν, να επιδέχονται 
περαιτέρω χρήση. Η δυνατότητα
πρόσβασης σε αυτά τα δημόσια
χρηματοδοτούμενα έγγραφα και 
περαιτέρω χρήσης τους θα ήταν ιδιαίτερα 
επωφελής για την τόνωση της παραγωγής 
παράγωγου δημιουργικού περιεχομένου 
και θα προσέφερε έναν νέο κύκλο ζωής σε 
έργα που βρίσκονται στα αρχεία των 
δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών.

Or. en

Τροπολογία 45
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να
καταστήσει τις πληροφορίες του
δημόσιου τομέα εύκολα διαθέσιμες μέσω
ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης, όπως 
μία εθνική πύλη PSI, διασφαλίζοντας έτσι 
ότι τα σύνολα δεδομένων μπορούν εύκολα 
να βρεθούν και να αξιοποιηθούν, τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και διασυνοριακά. Η
Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει ένα
κεντρικό ευρωπαϊκό αποθετήριο για τις
πληροφορίες του δικού της δημόσιου 
τομέα, το οποίο θα πρέπει επίσης να 
λειτουργεί ως σημείο πρόσβασης στις 
εθνικές πύλες PSI.

Or. en

Τροπολογία 46
Adina-Ioana Vălean

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 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 του 
αμερόληπτου φορέα. Για να εξασφαλιστεί 
η συνοχή μεταξύ των προσεγγίσεων σε 
ενωσιακό επίπεδο, πρέπει να ενθαρρυνθεί 
ο συντονισμός μεταξύ των αμερόληπτων 
φορέων, κυρίως μέσω της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με βέλτιστες 
πρακτικές και πολιτικές περαιτέρω χρήσης 
δεδομένων.
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Τροπολογία 47
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 
μέρη.

(18) Η Επιτροπή πρέπει να επικουρεί κατά 
τρόπο συνεπή τα κράτη μέλη στην 
εφαρμογή της οδηγίας, διατυπώνοντας 
προτάσεις, 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 μέρη.

Or. de

Τροπολογία 48
Adina-Ioana Vălean

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 
μέρη.

(18) Η Επιτροπή 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 μέρη.

Or. en
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Τροπολογία 49
Sajjad Karim

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
στοιχείο b) :
"(β) έγγραφα για τα οποία τρίτοι έχουν 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που 
κατέχονται από μια πανεπιστημιακή 
βιβλιοθήκη, στα οποία το πανεπιστήμιο 
κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο να διευκρινίσει ότι η οδηγία δεν ισχύει για τα έγγραφα που έχει μια 
βιβλιοθήκη η οποία αποτελεί τμήμα του πανεπιστημίου που έχει τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας του εγγράφου. Ένα πανεπιστήμιο και οι βιβλιοθήκες του μπορούν να αποτελούν 
ενιαία νομική οντότητα. Χωρίς την τροπολογία, ο αποκλεισμός των εγγράφων που υπάγονται
στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου δεν θα ίσχυε, όταν μια βιβλιοθήκη κατέχει το 
έγγραφο αλλά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα έχει το πανεπιστήμιο, και τούτο διότι 
το πανεπιστήμιο δεν θα αποτελούσε ένα ξεχωριστό (ήτοι τρίτο) μέρος.

Τροπολογία 50
Amelia Andersdotter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο δ) 
απαλείφεται.

Or. en
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Τροπολογία 51
Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(ε) έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων, όπως ερευνητικές 
εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, καθιερωμένων 
οργανώσεων για τη μεταφορά των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, σχολείων και 
πανεπιστημίων (εξαιρουμένων 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών όσον 
αφορά έγγραφα εκτός από ερευνητικό 
υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών) 
και·»

«(ε) έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων 
συμπεριλαμβανομένων καθιερωμένων 
οργανώσεων για τη μεταφορά των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, σχολείων και 
πανεπιστημίων (εξαιρουμένων 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών όσον 
αφορά έγγραφα εκτός από ερευνητικό 
υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών) 
και·»

Or. en

Τροπολογία 52
Sajjad Karim

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο, μετά το στοιχείο ε):
“(εα) έγγραφα που βρίσκονται στην
κατοχή αρχείων, μουσείων ή βιβλιοθηκών
(συμπεριλαμβανομένων των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών) ιδιαίτερα 
ευαίσθητου θρησκευτικού χαρακτήρα ή 
τα οποία αφορούν παραδοσιακές 
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γνώσεις·”

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα πολιτιστικά ιδρύματα που έχουν στην κατοχή τους υλικό
ιδιαίτερα ευαίσθητου θρησκευτικού χαρακτήρα που αφορούν παραδοσιακές γνώσεις μπορούν 
να εξετάζουν την περαιτέρω χρήση τέτοιου υλικού με δεοντολογικά ορθό τρόπο.

Τροπολογία 53
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο 3
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(στ) έγγραφα στην κατοχή πολιτιστικών 
ιδρυμάτων, εκτός βιβλιοθηκών, μουσείων 
και αρχείων·»

«(στ) έγγραφα στην κατοχή πολιτιστικών 
ιδρυμάτων, εκτός βιβλιοθηκών, μουσείων 
και αρχείων, δημοσίων φορέων που 
διαχειρίζονται αρχαιολογικούς και 
πολιτιστικούς χώρους, και αρχείων·»

Or. en

Τροπολογία 54
Salvador Sedó i Alabart

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
“3. Η παρούσα οδηγία βασίζεται στα 
υφιστάμενα στα κράτη μέλη καθεστώτα 
πρόσβασης και δεν θίγει τα καθεστώτα 
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αυτά.»

Or. en

Τροπολογία 55
Ivailo Kalfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"5α. Οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στις 
πληροφορίες του δημόσιου τομέα και η 
περαιτέρω χρήση τους συμμορφώνονται 
με τη νομοθεσία της Ένωσης για την 
προστασία των δεδομένων."

Or. en

Τροπολογία 56
Amelia Andersdotter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Ως "φορέας του δημόσιου τομέα" 
νοούνται οι κρατικές, περιφερειακές ή 
τοπικές αρχές, οι οργανισμοί δημοσίου 
δικαίου και οι ενώσεις που αποτελούνται 
από μία ή περισσότερες τέτοιες αρχές ή 
από έναν ή περισσότερους τέτοιους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή άλλες 
επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η 
λειτουργία υπηρεσιών δημοσίου 
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οικονομικού συμφέροντος·".

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επέκταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδίως σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τις 
δημόσιες μεταφορές και την υγεία.

Τροπολογία 57
Amelia Andersdotter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στο άρθρο 2, παράγραφος 2, το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"(α) ο οποίος έχει συσταθεί με 
συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη 
αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν 
έχουν αποκλειστικά βιομηχανικό ή 
εμπορικό χαρακτήρα· και"

Or. en

Τροπολογία 58
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Στο άρθρο 2 (Ορισμοί), παράγραφος 
3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:



AM\913765EL.doc 33/77 PE496.525v01-00

EL

(α) κάθε περιεχόμενο, ανεξαρτήτως του
μέσου του (γραμμένο σε χαρτί ή
αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική μορφή ή 
ως ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική 
εγγραφή, ή ως πηγαίος κώδικας 
λογισμικού)·

Or. en

Τροπολογία 59
Salvador Sedó i Alabart

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

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 «μηχαναγνώσιμη» νοείται η ιδιότητα 
της δόμησης των ψηφιακών εγγράφων, 
ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν 
να εξάγουν τεχνολογικά ουδέτερα 
μεμονωμένα δεδομένα που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον.

Or. en

Τροπολογία 60
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

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 

(6) Ως «μηχαναγνώσιμη» νοείται η 
ιδιότητα της δόμησης των ψηφιακών 
εγγράφων, ώστε οι εφαρμογές λογισμικού 
να μπορούν να εξάγουν τεχνολογικά 
ουδέτερα μεμονωμένα δεδομένα που 
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εσωτερική τους δομή.» παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Or. de

Τροπολογία 61
Adina-Ioana Vălean

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

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

Or. en

Τροπολογία 62
Amelia Andersdotter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο άρθρο 2, προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
"6α. Οι επιχειρήσεις που έχουν 
επιφορτιστεί με τη λειτουργία υπηρεσιών 
γενικού οικονομικού συμφέροντος 
ορίζονται από την απόφαση της 
Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2005 για 
την εφαρμογή του άρθρου 106, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
κρατικές ενισχύσεις υπό τη μορφή 
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αντιστάθμισης δημόσιας υπηρεσίας, που 
χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις 
επιφορτισμένες με τη λειτουργία 
υπηρεσιών δημόσιου οικονομικού 
συμφέροντος. Τα έγγραφα που υπόκεινται
στην παρούσα οδηγία είναι τα έγγραφα
που συνδέονται αυστηρά με τη λειτουργία
υπηρεσιών δημόσιου οικονομικού 
συμφέροντος.".

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός σύμφωνος με το δίκαιο της ΕΕ.

Τροπολογία 63
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο άρθρο 2, προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
6α. Ως "έγγραφα γενικής πρόσβασης" 
νοούνται τα έγγραφα που είναι 
προσβάσιμα σύμφωνα με τις εθνικές 
ρυθμίσεις περί πρόσβασης στα έγγραφα. 
Σε αυτά περιλαμβάνονται, όπου δει, τα
έγγραφα που κατέχουν ιδιωτικοί 
οργανισμοί που ασκούν δημόσιο καθήκον.

Or. en

Τροπολογία 64
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 2003/98/ΕΚ



PE496.525v01-00 36/77 AM\913765EL.doc

EL

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στο άρθρο 2, προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
"6β. Ως "επίσημο πρότυπο" νοείται ένα 
πρότυπο που έχει κωδικοποιηθεί σε 
γραπτή μορφή και το οποίο περιγράφει 
λεπτομερώς τις προδιαγραφές για τις 
απαιτήσεις σχετικά με το πώς πρέπει να 
καταστεί διαλειτουργικό το λογισμικό για 
τη διαχείριση των αρχείων.".

Or. en

Τροπολογία 65
Amelia Andersdotter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Στο άρθρο 2, προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
"6γ. Ως "ανοικτός μορφότυπος" νοείται 
το γεγονός ότι η προδιαγραφή του 
μορφότυπου βρίσκεται στην κατοχή ενός 
μη κερδοσκοπικού οργανισμού, στον 
οποίο η υπαγωγή δεν συνεπάγεται την 
καταβολή τελών συμμετοχής· η  
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 
διατίθενται αμετακλήτως ατελώς·"

Or. en
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Τροπολογία 66
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 1 
είναι επαναχρησιμοποιήσημα για 
εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV.

(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
έγγραφα φορέων του δημόσιου τομέα που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 είναι 
επαναχρησιμοποιήσημα για εμπορικούς ή 
μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στα 
κεφάλαια ΙΙΙ και IV, υπό τον όρο ότι τα 
συγκεκριμένα έγγραφα επιδέχονται 
πρόσβαση σύμφωνα με τους κανόνες που 
υπάρχουν στα κράτη μέλη σχετικά με την
πρόσβαση στις πληροφορίες του 
δημόσιου τομέα. Τα εν λόγω έγγραφα 
διανέμονται, εφόσον είναι δυνατό, σε 
τεχνολογικά ουδέτερη μηχαναγνώσιμη 
μορφή.

Or. de

Τροπολογία 67
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 1 
είναι επαναχρησιμοποιήσημα για 
εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 

(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
έγγραφα φορέων του δημόσιου τομέα που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 είναι 
επαναχρησιμοποιήσημα για εμπορικούς ή 
μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις 
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καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV. απαιτήσεις που καθορίζονται στα 
κεφάλαια ΙΙΙ και IV.

Or. en

Τροπολογία 68
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για έγγραφα για τα οποία βιβλιοθήκες 
(συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών 
βιβλιοθηκών) διαθέτουν δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε, εφόσον επιτρέπεται η 
περαιτέρω χρήση εγγράφων, τα έγγραφα 
αυτά είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για 
εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, 
σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 
στα κεφάλαια ΙΙΙ και ΙV.

(2) Για έγγραφα για τα οποία βιβλιοθήκες 
(συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών 
βιβλιοθηκών) διαθέτουν δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε, εφόσον επιτρέπεται η 
περαιτέρω χρήση εγγράφων, τα έγγραφα 
αυτά είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για 
εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, 
σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 
στα κεφάλαια ΙΙΙ και ΙV, υπό την 
προϋπόθεση ότι πρόκειται για έγγραφα, 
τα οποία είναι προσπελάσιμα σύμφωνα με 
τους υφιστάμενους κανόνες των κρατών 
μελών για την πρόσβαση σε πληροφορίες 
του δημόσιου τομέα. Τα εν λόγω έγγραφα 
διανέμονται, εφόσον είναι δυνατό, σε 
τεχνολογικά ουδέτερη μηχαναγνώσιμη 
μορφή.

Or. de

Τροπολογία 69
Sajjad Karim

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο 2 – εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο τέλος της παραγράφου 4 
προστίθεται η ακόλουθη διατύπωση:

(2) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Or. en

Τροπολογία 70
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 αρχή
των κρατών μελών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ίδρυση μίας ανεξάρτητης κανονιστικής αρχής θα ήταν αντίθετη με τις προσπάθειες των 
κρατών μελών για μείωση της γραφειοκρατίας και δημοσιονομική εξυγίανση και θα 
παρενέβαινε υπερβολικά έντονα στις εξουσίες αυτο-οργάνωσης των κρατών μελών.

Τροπολογία 71
Sajjad Karim

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



PE496.525v01-00 40/77 AM\913765EL.doc

EL

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.

Κάθε απόφαση για περαιτέρω χρήση 
περιλαμβάνει αναφορά στα ένδικα μέσα 
που έχει στη διάθεσή του ο αιτών για να 
προσφύγει κατά της εν λόγω απόφασης.
Τα ένδικα μέσα περιλαμβάνουν τη 
δυνατότητα επανεξέτασης από 
αμερόληπτο φορέα επανεξέτασης, όπως η 
εθνική αρχή για θέματα ανταγωνισμού, η 
εθνική αρχή για την πρόσβαση στα 
έγγραφα, ή η εθνική δικαστική αρχή, που
έχει την εξουσία να διερευνά καταγγελίες 
σχετικά με την περαιτέρω χρήση των 
εγγράφων του δημόσιου τομέα και των 
οποίων οι αποφάσεις πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τον οικείο φορέα 
του δημόσιου τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος "αμερόληπτος φορέας" είναι καταλληλότερος όσον αφορά τις ρυθμιστικές συνθήκες των 
διαφόρων κρατών μελών σε σχέση με τον όρο "ανεξάρτητη αρχή". Ο όρος "δεσμευτικές" έχει
ιδιαίτερες επιπτώσεις σε νομικό επίπεδο και σε επίπεδο πόρων, οι οποίες θα ήταν δυσανάλογες. 
Η εισαγωγή δεσμευτικών εξουσιών απαιτεί μεγαλύτερο έλεγχο κατά τη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο και την ανάγκη καθιέρωσης ενός ακόμα μηχανισμού προσφυγών, κάτι που σημαίνει 
σημαντικό κόστος και νομικές επιπτώσεις, που θα ήταν δυσανάλογες και αδικαιολόγητες.

Τροπολογία 72
Béla Kovács

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 

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

αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τον οικείο 
φορέα του δημόσιου τομέα.»

Or. en

Τροπολογία 73
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 τη 
δυνατότητα επανεξέτασης από 
αμερόληπτο φορέα 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.»

Or. en

Τροπολογία 74
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

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) Στην παράγραφο 1, οι λέξεις «με 
ηλεκτρονικά μέσα» αντικαθίστανται από 
τις λέξεις «σε μηχαναγνώσιμη μορφή και 
μαζί με τα μεταδεδομένα τους, αμφότερες 
εκ των οποίων θα πρέπει, στο μέτρο του 
δυνατού, να συμφωνούν με τα ανοικτά, 
επίσημα πρότυπα..
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Τροπολογία 75
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

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 
προϋπάρχουσες 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 δημιουργούν, να ψηφιοποιούν ή 
να προσαρμόζουν έγγραφα ή να τα 
μετατρέπουν σε ψηφιοποιημένη, 
τεχνολογικά ουδέτερη μηχαναγνώσιμη 
μορφή, προκειμένου να ανταποκριθούν σε 
αίτημα, ούτε τους υποχρεώνει να 
διαθέτουν αποσπάσματα από έγγραφα, 
όταν αυτό συνδέεται με δυσανάλογη 
προσπάθεια που υπερβαίνει έναν απλό 
χειρισμό."

Or. de

Τροπολογία 76
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1



AM\913765EL.doc 43/77 PE496.525v01-00

EL

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) Το άρθρο 5, παράγραφος 1,
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαθέτουν 
τα έγγραφά τους στις προϋυπάρχουσες 
μορφές ή γλώσσες και, εφόσον είναι 
δυνατό και σκόπιμο, σε τεχνολογικά 
ουδέτερη μηχαναγνώσιμη μορφή, επί τη 
βάσει ανοικτών προτύπων,  με τα 
μεταδεδομένα τους. Τα έγγραφα που θα
δημιουργηθούν μετά την έναρξη ισχύος
της παρούσας οδηγίας θα διατίθενται, 
κατ' αρχήν, σε μηχαναγνώσιμη μορφή. 
Τούτο δεν αποτελεί υποχρέωση στις
περιπτώσεις που η προσαρμογή των 
υπαρχόντων εγγράφων, 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης 
αποσπασμάτων, θα συνεπαγόταν 
δυσανάλογη προσπάθεια, και τούτο 
σύμφωνα με διαφανή, αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια.

Or. en

Τροπολογία 77
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο 1
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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. Τα έγγραφα θα διατίθενται με μηδενικό 
κόστος, όπου αυτό είναι δυνατόν. 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.
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Τροπολογία 78
Sajjad Karim

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο 1
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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 συλλογή, παραγωγή,
αναπαραγωγή και τη διάδοσή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράλειψη της "συλλογής" και "παραγωγής" στη διάταξη αυτή δεν συνάδει με το κόστος που 
μπορεί να υπάρξει στα πεδία αυτά. Η προτεινόμενη τροπολογία είναι συνεπής με το άρθρο 6(4).

Τροπολογία 79
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο 1
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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, τη διάθεση
και τη διάδοσή τους.



AM\913765EL.doc 45/77 PE496.525v01-00

EL

Or. de

Τροπολογία 80
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο 1
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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, τη διάθεση
και τη διάδοσή τους.

Or. en

Τροπολογία 81
Béla Kovács

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
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 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος είναι διατυπωμένη ανακριβώς. Ο όρος "εξαιρετικές περιπτώσεις" δεν δίνει 
καμία εξήγηση. Επιπλέον, καθώς στους φορείς του δημόσιου τομέα μπορεί να επιτραπεί να 
χρεώνουν για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων πάνω από το οριακό κόστος, τούτο θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετο και απαγορευτικό κόστος για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 82
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 
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.

(2) Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται:
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(α) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις 
οποίες οι φορείς του δημόσιου τομέα 
έχουν ανάγκη να αποκομίσουν κέρδη για 
την κάλυψη ενός μεγάλου μέρους των 
εξόδων τους, τα οποία προέκυψαν από 
την εκπλήρωση της δημόσιας αποστολής 
τους·
(β) σε βιβλιοθήκες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), μουσεία 
και αρχεία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε περιπτώσεις εμπορικής περαιτέρω χρήσης, οι φορείς του δημόσιου τομέα πρέπει να μπορούν 
να επιβάλλουν τέλη που καλύπτουν το κόστος, προκειμένου να καλύπτουν το κόστος που 
προκύπτει από τη διάδοση των δεδομένων και να αποφεύγονται οι δυσμενείς επιπτώσεις στην 
ποιότητα των πληροφοριών και την επενδυτική ικανότητα του δημόσιου τομέα. Οι βιβλιοθήκες 
(συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), τα μουσεία και τα αρχεία πρέπει 
να χρηματοδοτούν τη λειτουργία τους εν μέρει με ίδια μέσα. Σε περίπτωση κατάργησης των εν 
λόγω εσόδων, θα δημιουργούνταν υψηλά ελλείμματα στον πολιτιστικό προϋπολογισμό των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 83
Salvador Sedó i Alabart

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
προκύπτει από την εκμετάλλευση των 
οικείων δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας τους, είναι δυνατόν να 
επιτρέπεται σε φορείς του δημόσιου 
τομέα να χρεώνουν για την περαιτέρω 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται:
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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.

(α) στους φορείς του δημόσιου τομέα από
τους οποίους απαιτείται να παράγουν 
έσοδα για την κάλυψη ενός ουσιώδους
μέρους του κόστους συλλογής, 
παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης 
των εγγράφων·
(β) σε βιβλιοθήκες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), μουσεία 
και αρχεία.

Or. en

Τροπολογία 84
Sajjad Karim

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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
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 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε
φορείς του δημόσιου τομέα που 
δημιουργούν έσοδα για να καλύψουν
σημαντικό μέρος του κόστους λειτουργίας
τους που αφορά την εκτέλεση των 
καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας τους ή 
κάθε ειδική δραστηριότητα που εμπίπτει 
στα καθήκοντα δημόσιας υπηρεσίας τους. 
Η εξαίρεση αυτή εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου.
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, είναι σημαντικός ο αριθμός των φορέων που πρέπει να δημιουργούν 
έσοδα αναπαράγοντας πληροφορίες του δημόσιου τομέα. Η διατύπωση αυτή δίνει μεγαλύτερη
σαφήνεια από αυτήν που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι περιορισμοί περιγράφονται στην 
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 85
Ivailo Kalfin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
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.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι φορείς 
του δημόσιου τομέα, όταν τα έσοδα PSI 
αποτελούν σημαντικό μέρος του 
προϋπολογισμού λειτουργίας τους, 
μπορούν να λάβουν ρητώς την άδεια από 
την ανεξάρτητη αρχή να χρεώσουν 
περισσότερο από το οριακό κόστος για να 
καλύψουν τις δαπάνες συλλογής, 
παραγωγής, αναπαραγωγής και/ή 
διάδοσης των εγγράφων. Οι εξαιρέσεις 
αυτές θα πρέπει να χορηγούνται από την 
ανεξάρτητη αρχή κατά περίπτωση,
εφόσον αυτό είναι προς το δημόσιο 
συμφέρον και σύμφωνα με αντικειμενικά, 
διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια, και 
με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 
του παρόντος άρθρου, και 
επανεξετάζονται ανά τριετία.

Or. en



PE496.525v01-00 50/77 AM\913765EL.doc

EL

Τροπολογία 86
Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
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.

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 
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 του 
αμερόληπτου φορέα που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, και με την 
επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 87
Franck Proust

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον
αυτό είναι προς το δημόσιο συμφέρον, 

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

κόστους λειτουργίας των φορέων του 
δημόσιου τομέα που αφορά την εκτέλεση 
των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας τους 
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.

Or. fr

Τροπολογία 88
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο 1
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 89
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο 1
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 90
Franck Proust

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο1
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. Αυτές οι
χρεώσεις καθορίζονται με βάση
αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα
κριτήρια, υπό την επιφύλαξη της
έγκρισης της αρχής που αναφέρεται στο 
άρθρο 4, παράγραφος 4. Η αρχή λαμβάνει 
υπόψη την ευελιξία των ιδρυμάτων 
αυτών κατά τον καθορισμό της 
διάρθρωσης του τιμολογίου τους.

Or. fr
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Τροπολογία 91
Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο 2
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

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 διατυπώνεται 
ως εξής:
"4. Εφόσον χρεώνονται τέλη σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, τα συνολικά τέλη 
πρέπει να καθορίζονται με αντικειμενικά, 
διαφανή και μεταβλητά κριτήρια, και τα 
συνολικά έσοδα από τη διάθεση 
εγγράφων και την άδεια περαιτέρω 
χρήσης τους δεν υπερβαίνουν το κόστος 
συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, 
διάθεσης και διάδοσής τους, 
συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης 
απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 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.»

Or. de

Τροπολογία 92
Sajjad Karim

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο 2
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
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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 τροποποιείται 
ως εξής:
"4. Εφόσον χρεώνονται τέλη σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, το συνολικό έσοδο από 
την παροχή και την άδεια περαιτέρω 
χρήσης των εγγράφων δεν υπερβαίνει το 
κόστος συλλογής, παραγωγής, 
αναπαραγωγής και διάδοσής τους, 
συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης 
απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη θα 
πρέπει να βασίζονται στο κόστος που 
προκύπτει κατά τη διάρκεια της 
αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και 
υπολογίζονται σύμφωνα με τις λογιστικές 
αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους 
φορείς του δημόσιου τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αναφερόμενα τέλη συνδέονται με αυτά των παραγράφων 2 και 3 (και άρα δεν περιορίζονται 
στο οριακό κόστος). Στην προκειμένη περίπτωση, όπως καθίσταται σαφές από την παράγραφο
4, τα τέλη υπόκεινται σε δύο βασικές απαιτήσεις: το συνολικό έσοδο δεν πρέπει να υπερβαίνει
το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης, συμπεριλαμβανομένης και μιας 
εύλογης απόδοσης της επένδυσης, και πρέπει να βασίζονται στο κόστος που προκύπτει κατά τη 
διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου.

Τροπολογία 93
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο 2
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Εφόσον χρεώνονται τέλη σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, τα συνολικά τέλη 
καθορίζονται με αντικειμενικά, διαφανή 
και επαληθεύσιμα κριτήρια, και το 



AM\913765EL.doc 55/77 PE496.525v01-00

EL

συνολικό έσοδο από την παροχή και την 
άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων 
δεν υπερβαίνει το κόστος συλλογής, 
παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης, 
διατήρησης και συμψηφισμού των 
δικαιωμάτων τους, 
συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης 
απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη 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.

Or. en

Τροπολογία 94
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η ακόλουθη παράγραφος 
προστίθεται μετά την παράγραφο 4 :
"4α. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια εθνική 
αρχή, η οποία θα είναι αρμόδια και ορθά
καταρτισμένη να εξετάζει την τήρηση 
των κριτηρίων για τον υπολογισμό των 
τελών, που ορίζονται στην παράγραφο 4."

Or. de

Τροπολογία 95
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο 2 α (νέο)
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Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"4α. Τα κράτη μέλη ορίζουν τον 
κατάλληλο φορέα ή τους κατάλληλους 
φορείς, άλλους από τον ίδιο τον φορά του 
δημόσιου τομέα, που είναι αρμόδιοι να 
καθορίζουν τα κριτήρια για τη χρέωση 
περισσότερο από το οριακό κόστος, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 4."

Or. en

Τροπολογία 96
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο 3
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προστίθεται νέα παράγραφος 5: διαγράφεται
«Το βάρος της απόδειξης ότι τα τέλη 
συμμορφώνονται με το παρόν άρθρο 
βαρύνει τον φορέα του δημόσιου τομέα 
που επιβάλλει τέλος περαιτέρω χρήσης.»

Or. en

Τροπολογία 97
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο 3
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Το βάρος της απόδειξης ότι τα τέλη 
συμμορφώνονται με το παρόν άρθρο 
βαρύνει τον φορέα του δημόσιου τομέα 
που επιβάλλει τέλος περαιτέρω χρήσης.»

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 98
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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), 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.»

Or. de

Τροπολογία 99
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 «1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα 
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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.»

μπορούν να επιτρέπουν την περαιτέρω 
χρήση εγγράφων χωρίς όρους ή, 
ενδεχομένως, μπορούν να επιβάλλουν 
όρους στο πλαίσιο μιας άδειας, στην 
οποία θα ρυθμίζονται βασικά ζητήματα. 
Οι όροι αυτοί δεν περιορίζουν άνευ λόγου 
τις δυνατότητες περαιτέρω χρήσης και δεν 
χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του 
ανταγωνισμού.»

Or. de

Τροπολογία 100
Lena Kolarska-Bobińska,

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.»

«1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα 
μπορούν να επιτρέπουν την περαιτέρω 
χρήση χωρίς όρους για μη εμπορική 
χρήση ή μπορούν να επιβάλλουν όρους, 
όπως την ένδειξη της πηγής, κατά 
περίπτωση μέσω άδειας. Όταν η χρήση
γίνεται για εμπορικούς σκοπούς, 
απαιτείται ως ελάχιστος όρος η αναφορά 
της πηγής. Οι όροι αυτοί δεν περιορίζουν 
άνευ λόγου τις δυνατότητες περαιτέρω 
χρήσης και δεν χρησιμοποιούνται για τον 
περιορισμό του ανταγωνισμού.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν τα δημόσια δεδομένα χρησιμοποιούνται για εμπορικά προϊόντα, αυτό θα πρέπει να 
αναφέρεται στα υποστηρικτικά έγγραφα, π.χ. θα πρέπει να επισημαίνεται εάν τα δεδομένα 
δημόσιας χαρτογράφησης χρησιμοποιούνται σε ένα ιδιωτικό σύστημα οδικής πλοήγησης. Οι
εταιρείες θα πρέπει να υποχρεούνται να γνωστοποιούν κάτι τέτοιο στο εγχειρίδιο ή τη συμφωνία 
χορήγησης άδειας, ώστε οι καταναλωτές να ξέρουν ότι δεν αποτελούν όλα τα χρησιμοποιούμενα 
δεδομένα ιδιωτική περιουσία. Η υποχρέωση αναφοράς της πηγής δεν περιορίζει με κανέναν 
τρόπο τη χρήση της.
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Τροπολογία 101
Bendt Bendtsen

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 
απαιτώντας 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.»

Or. da

Τροπολογία 102
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 
μεταδεδομένα, κατά προτίμηση με 
ηλεκτρονική πρόσβαση και σε 
μηχαναγνώσιμη μορφή, καθώς και οι 
ιστότοποι των δικτυακών πυλών που 
συνδέονται με αποκεντρωμένους 
καταλόγους.»

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 
μεταδεδομένα, κατά προτίμηση με 
ηλεκτρονική πρόσβαση και σε 
μηχαναγνώσιμη μορφή, καθώς και οι 
ιστότοποι των δικτυακών πυλών που 
συνδέονται με αποκεντρωμένους 
καταλόγους.»
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Τούτο δεν συνεπάγεται την υποχρέωση 
των φορέων του δημόσιου τομέα να 
δημιουργούν ή να προσαρμόζουν τα 
έγγραφα ώστε να ανταποκρίνονται στο 
αίτημα παροχής τους, ούτε την 
υποχρέωση να παρέχουν αποσπάσματα 
εγγράφων, όταν αυτό συνεπάγεται 
δυσανάλογη προσπάθεια που υπερβαίνει 
έναν απλό χειρισμό.

Or. en

Τροπολογία 103
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 
μεταδεδομένα, 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 
μεταδεδομένα, κατά προτίμηση σε
τεχνολογικά ουδέτερη μηχαναγνώσιμη 
μορφή, καθώς και οι ιστότοποι των 
δικτυακών πυλών που συνδέονται με τους
καταλόγους.

Or. de

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.
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Τροπολογία 104
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 
μεταδεδομένα, κατά προτίμηση με 
ηλεκτρονική πρόσβαση και σε 
μηχαναγνώσιμη μορφή, καθώς και οι 
ιστότοποι των δικτυακών πυλών που 
συνδέονται με αποκεντρωμένους
καταλόγους.

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

Or. en

Τροπολογία 105
Sajjad Karim

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 
μεταδεδομένα, κατά προτίμηση με 
ηλεκτρονική πρόσβαση και σε 
μηχαναγνώσιμη μορφή, καθώς και οι 
ιστότοποι των δικτυακών πυλών που 
συνδέονται με αποκεντρωμένους 

Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τα απαραίτητα 
πρακτικά μέτρα που διευκολύνουν την
αναζήτηση διαθέσιμων εγγράφων για 
περαιτέρω χρήση, όπως είναι οι κατάλογοι 
των κυριότερων εγγράφων με τα σχετικά 
μεταδεδομένα, κατά προτίμηση με 
ηλεκτρονική πρόσβαση και σε 
μηχαναγνώσιμη και τεχνολογικά ουδέτερη
μορφή, καθώς και οι ιστότοποι των 
δικτυακών πυλών που συνδέονται με 
αποκεντρωμένους καταλόγους.
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καταλόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής να εισαχθεί η "διαγλωσσική" αναζήτηση προκαλεί κάποιες ανησυχίες 
όσον αφορά τόσο τους πόρους όσο και τις πρακτικές πτυχές της εφαρμογής.

Τροπολογία 106
Salvador Sedó i Alabart

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 9α
Προκειμένου να συμβάλει σε μια συνεπή
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
κατευθυντήριες γραμμές που να 
περιέχουν κατάλογο συνιστώμενων 
συνόλων δεδομένων, διαθέσιμων για 
περαιτέρω χρήση."

Or. en

Τροπολογία 107
Salvador Sedó i Alabart

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9a. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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"2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
όταν ένα αποκλειστικό δικαίωμα είναι 
απαραίτητο για την παροχή μιας 
υπηρεσίας δημοσίου συμφέροντος, η 
εγκυρότητα του λόγου που αιτιολόγησε 
την έγκριση του αποκλειστικού 
δικαιώματος πρέπει να επανεξετάζεται σε 
ετήσια βάση, εκτός από τις περιπτώσεις 
όπου το αντίστροφο συνεπάγεται μια 
ανταμοιβή ανώτερη της ετήσιας, οπότε 
θα πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον 
ανά τριετία. Οι αποκλειστικές ρυθμίσεις 
που καθορίζονται μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας είναι διαφανείς και 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 108
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9a. Το άρθρο 11, παράγραφος 2, 
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
"2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
όταν είναι απαραίτητο ένα αποκλειστικό 
δικαίωμα για την παροχή υπηρεσίας 
δημόσιου συμφέροντος, η εγκυρότητα της 
συμφωνίας αποκλειστικών δικαιωμάτων 
υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση, 
και, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον 
κάθε τετραετία. 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."
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Or. de

Τροπολογία 109
Franck Proust

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9a. Στο άρθρο 11 (Απαγόρευση 
αποκλειστικών ρυθμίσεων) προστίθεται 
στο τέλος της παραγράφου 2 η ακόλουθη 
πρόταση:
"Ωστόσο, όταν το αποκλειστικό
δικαίωμα συνδέεται συγκεκριμένα με την 
ψηφιοποίηση δεδομένων και 
πληροφοριών του πολιτιστικού τομέα, 
επανεξετάζεται ανά διαστήματα που δεν 
υπερβαίνουν τα δέκα έτη."

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αρχική εμπειρία έχει δείξει ότι η διαδικασία ψηφιοποίησης είναι μακρά και δαπανηρή. Οι εν
λόγω περιπτώσεις είναι ειδικές και, συνεπώς, υπάρχει ανάγκη επέκτασης της διάρκειας αυτών
των αποκλειστικών ρυθμίσεων, προκειμένου να δοθεί περιθώριο ανταγωνισμού, έτσι ώστε να 
διασφαλισθεί ποιότητα στην παροχή της υπηρεσίας δημόσιου συμφέροντος.

Τροπολογία 110
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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:
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"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 επτά έτη. Κατά τη διάρκεια 
της εν λόγω περιόδου, το αποκλειστικό 
δικαίωμα δεν χρειάζεται να αποτελεί 
αντικείμενο επανεξέτασης. Οι 
αποκλειστικές ρυθμίσεις που 
καθορίζονται μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας είναι διαφανείς και 
δημοσιοποιούνται. Όταν υφίσταται ένα
αποκλειστικό δικαίωμα συνδεόμενο με
την προνομιακή εμπορική αξιοποίηση
που απαιτείται για την ψηφιοποίηση
πολιτιστικών πόρων, ο φορέας του
δημόσιου τομέα πρέπει να λαμβάνει
αντίγραφο των ψηφιοποιημένων
πολιτιστικών πόρων στο πλαίσιο αυτής
της συμφωνίας, και κάθε όρος της εν 
λόγω συμφωνίας είναι άκυρος εφόσον 
κατατείνει στον περιορισμό της 
περαιτέρω χρήσης, μετά τη λήξη της 
συμφωνίας, ψηφιακού αντιγράφου ενός 
πολιτιστικού πόρου που αποτελούσε 
δημόσιο κτήμα πριν από τη σύναψη της 
συμφωνίας."

Or. en

Τροπολογία 111
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 εξής 
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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 επτά έτη. Κατά τη διάρκεια 
της εν λόγω περιόδου το αποκλειστικό 
δικαίωμα δεν πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο επανεξέτασης. Στο πλαίσιο
των όρων της συμφωνίας αποκλειστικών
δικαιωμάτων, οι φορείς του δημόσιου
τομέα λαμβάνουν αντίγραφο του 
ψηφιοποιημένου πολιτιστικού πόρου και 
μπορούν να το δημοσιοποιήσουν για 
περαιτέρω χρήση μετά τη λήξη της 
συμφωνίας. Οι αποκλειστικές ρυθμίσεις
που καθορίζονται μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να είναι 
διαφανείς και να δημοσιοποιούνται."

Or. de

Τροπολογία 112
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9β (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 των παραγράφων
1 και 2, όταν έχει παραχωρηθεί 
αποκλειστικό δικαίωμα στο πλαίσιο της 
εμπορικής αξιοποίησης που απαιτείται 
για την ψηφιοποίηση πολιτιστικών 
πόρων, η διάρκεια της αποκλειστικής 
συμφωνίας δεν μπορεί εν γένει να 
υπερβαίνει τα επτά έτη. Οι αποκλειστικές 
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ρυθμίσεις που καθορίζονται μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
είναι διαφανείς και δημοσιοποιούνται. 
Όταν υφίσταται ένα αποκλειστικό
δικαίωμα συνδεόμενο με την προνομιακή
εμπορική αξιοποίηση που απαιτείται για
την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, ο
φορέας του δημόσιου τομέα πρέπει να 
λαμβάνει αντίγραφο των ψηφιοποιημένων
πολιτιστικών πόρων στο πλαίσιο αυτής
της συμφωνίας, και κάθε όρος της εν 
λόγω συμφωνίας είναι άκυρος εφόσον 
κατατείνει στον περιορισμό της 
περαιτέρω χρήσης, μετά τη λήξη της 
συμφωνίας, ψηφιακού αντιγράφου ενός 
πολιτιστικού πόρου που αποτελούσε 
δημόσιο κτήμα πριν από τη σύναψη της 
συμφωνίας."

Or. en

Τροπολογία 113
Ivailo Kalfin

Πρόταση οδηγίας
Article 1 – σημείο 9β (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:
"2α. Όταν ένα αποκλειστικό δικαίωμα 
συνδέεται με την προνομιακή εμπορική 
αξιοποίηση που απαιτείται για την 
ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, η 
διάρκεια της εν λόγω προνομιακής 
αξιοποίησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τα έτη 10 και δεν πρέπει να υπόκειται σε 
επανεξέταση. Οι αποκλειστικές ρυθμίσεις 
που καθορίζονται μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας είναι διαφανείς και 
δημοσιοποιούνται. Όταν υφίσταται ένα
αποκλειστικό δικαίωμα συνδεόμενο με



PE496.525v01-00 68/77 AM\913765EL.doc

EL

την προνομιακή εμπορική αξιοποίηση
που απαιτείται για την ψηφιοποίηση
πολιτιστικών πόρων, ο φορέας του
δημόσιου τομέα πρέπει να λαμβάνει
αντίγραφο των ψηφιοποιημένων
πολιτιστικών πόρων στο πλαίσιο αυτής
της συμφωνίας. Κάθε ψηφιακό αντίγραφο
διατίθεται ελεύθερα για δημόσια χρήση 
κατά τη λήξη της συμφωνίας 
αποκλειστικών δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 114
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10
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 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

Ωστόσο, οι εν λόγω ρυθμίσεις που 
αφορούν πολιτιστικά ιδρύματα και 
πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες παύουν να 
ισχύουν στο τέλος της σύμβασης ή, σε 
κάθε περίπτωση, το αργότερο την 31η 
Δεκεμβρίου 20XX [6 έτη έπειτα από την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας].»

"3. Οι υφιστάμενες αποκλειστικές 
ρυθμίσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην 
εξαίρεση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 παύουν να ισχύουν στο 
τέλος της σύμβασης ή σε κάθε περίπτωση 
το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2008. Σε
ό,τι αφορά τις υφιστάμενες ρυθμίσεις που
αφορούν βιβλιοθήκες
(συμπεριλαμβανομένων των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), μουσεία, 
και αρχεία, μόνον οι ρυθμίσεις που 
συνήφθησαν μετά την 1η Ιανουαρίου
2012 υπόκεινται στους περιορισμούς ως 
προς τη διάρκεια σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία."

Or. en
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Τροπολογία 115
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10
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:

Ωστόσο, οι εν λόγω ρυθμίσεις που 
αφορούν πολιτιστικά ιδρύματα και 
πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες παύουν να 
ισχύουν στο τέλος της σύμβασης ή, σε 
κάθε περίπτωση, το αργότερο την 31η 
Δεκεμβρίου 20XX [6 έτη έπειτα από την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας].

"3. Οι υφιστάμενες αποκλειστικές 
ρυθμίσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν σε 
εξαίρεση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 παύουν να ισχύουν στο 
τέλος της σύμβασης ή σε κάθε περίπτωση 
το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2008. Οι 
συμφωνίες οι οποίες αφορούν 
βιβλιοθήκες (συμπεριλαμβανομένων 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), μουσεία 
και αρχεία και οι οποίες δεν μπορούν να 
υπαχθούν σε εξαίρεση σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 ή 2α, παύουν να ισχύουν 
στο τέλος της σύμβασης ή, σε κάθε 
περίπτωση, το αργότερο την 31η 
Δεκεμβρίου 20XX [10 έτη έπειτα από την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας]».

Or. de

Τροπολογία 116
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10 – εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
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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) προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 2α, και η 
παράγραφος 3 αντικαθίσταται από τα 
ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 117
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10
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:

διαγράφεται

Ωστόσο, οι εν λόγω ρυθμίσεις που 
αφορούν πολιτιστικά ιδρύματα και 
πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες παύουν να 
ισχύουν στο τέλος της σύμβασης ή, σε 
κάθε περίπτωση, το αργότερο την 31η 
Δεκεμβρίου 20XX [6 έτη έπειτα από την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας].

Or. en

Τροπολογία 118
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Ωστόσο, οι εν λόγω ρυθμίσεις που 
αφορούν πολιτιστικά ιδρύματα και 
πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες παύουν να 
ισχύουν στο τέλος της σύμβασης ή, σε 
κάθε περίπτωση, το αργότερο την 31η 
Δεκεμβρίου 20XX [6 έτη έπειτα από την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας].

Or. en

Τροπολογία 119
Sajjad Karim

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, οι εν λόγω ρυθμίσεις που 
αφορούν πολιτιστικά ιδρύματα και 
πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες παύουν να 
ισχύουν στο τέλος της σύμβασης ή, σε 
κάθε περίπτωση, το αργότερο την 31η 
Δεκεμβρίου 20XX [6 έτη έπειτα από την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας].

Οι υφιστάμενες ρυθμίσεις που αφορούν 
βιβλιοθήκες (συμπεριλαμβανομένων των
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), μουσεία 
και αρχεία υπάγονται στους περιορισμούς 
ως προς τη διάρκεια σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία μόνον εάν συνήφθησαν 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ποια "πολιτιστικά ιδρύματα" εννοεί το παρόν άρθρο. Θα πρέπει
επίσης να διασφαλισθεί ότι δεν επηρεάζονται αρνητικά οι υφιστάμενες συμπράξεις δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα.
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Τροπολογία 120
Ivailo Kalfin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Ωστόσο, οι εν λόγω ρυθμίσεις που
αφορούν πολιτιστικά ιδρύματα και 
πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες παύουν να 
ισχύουν στο τέλος της σύμβασης ή, σε 
κάθε περίπτωση, το αργότερο την 31η 
Δεκεμβρίου 20XX [6 έτη έπειτα από την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας]."

"Ωστόσο, οι εν λόγω ρυθμίσεις που 
αφορούν πολιτιστικά ιδρύματα και 
πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες παύουν να 
ισχύουν στο τέλος της σύμβασης."

Or. en

Τροπολογία 121
Adina-Ioana Vălean

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Ωστόσο, οι εν λόγω ρυθμίσεις που 
αφορούν πολιτιστικά ιδρύματα και 
πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες παύουν να 
ισχύουν στο τέλος της σύμβασης ή, σε 
κάθε περίπτωση, το αργότερο την 31η 
Δεκεμβρίου 20XX [6 έτη έπειτα από την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας]."

"Σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες ρυθμίσεις
που αφορούν βιβλιοθήκες
(συμπεριλαμβανομένων των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), μουσεία, 
και αρχεία, μόνον οι ρυθμίσεις που 
συνήφθησαν μετά την 1η Ιανουαρίου
2012 υπόκεινται στους περιορισμούς ως 
προς τη διάρκεια σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία."

Or. en

Τροπολογία 122
Adina-Ioana Vălean
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Στο άρθρο 11, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
"(3α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1, όταν ένα αποκλειστικό δικαίωμα 
συνδέεται με την προνομιακή εμπορική 
αξιοποίηση που απαιτείται για την 
ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, η 
διάρκεια της εμπορικής αξιοποίησης δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει εν γένει τα 
επτά έτη και δεν υπόκειται σε 
επανεξέταση. Οι αποκλειστικές ρυθμίσεις 
που καθορίζονται μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας είναι διαφανείς και 
δημοσιοποιούνται. Όταν υφίσταται ένα
αποκλειστικό δικαίωμα συνδεόμενο με
την προνομιακή εμπορική αξιοποίηση
που απαιτείται για την ψηφιοποίηση
πολιτιστικών πόρων, ο φορέας του
δημόσιου τομέα πρέπει να λαμβάνει
αντίγραφο των ψηφιοποιημένων
πολιτιστικών πόρων στο πλαίσιο αυτής
της συμφωνίας, και κάθε όρος της εν 
λόγω συμφωνίας είναι άκυρος εφόσον 
κατατείνει στον περιορισμό της 
περαιτέρω χρήσης, μετά τη λήξη της 
συμφωνίας, ψηφιακού αντιγράφου ενός 
πολιτιστικού πόρου που αποτελούσε 
δημόσιο κτήμα πριν από τη σύναψη της 
συμφωνίας."

Or. en

Τροπολογία 123
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 12 – εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

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:

Or. de

Τροπολογία 124
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

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 [3 έτη έπειτα από την 
ημερομηνία μεταφοράς].

«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.»

Or. da

Τροπολογία 125
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (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 
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. Η Επιτροπή δημοσιεύει σε
ετήσια βάση σχετικό πίνακα 
αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβάνοντας 
δείκτες επιδόσεων για την περαιτέρω 
χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

Or. en

Τροπολογία 126
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (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 διετία έκθεση σχετικά με 
την έκταση της περαιτέρω χρήσης 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα, τις 
συνθήκες υπό τις οποίες είναι διαθέσιμη, 
καθώς και το έργο της αρχής του άρθρου 4 
παράγραφος 4.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Το όφελος από μία υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης δεν είναι προφανές, δεδομένου ότι 
δεν αναμένονται μεταβολές στα γεγονότα που υπόκεινται στην υποχρέωση αναφοράς εντός ενός 
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έτους και μια τέτοια υποχρέωση θα δημιουργούσε στους φορείς του δημόσιου τομέα 
δυσανάλογη πρόσθετη προσπάθεια.

Τροπολογία 127
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (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 ετήσια έκθεση σχετικά με την 
έκταση της περαιτέρω χρήσης 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα, τις 
συνθήκες υπό τις οποίες είναι διαθέσιμη, 
καθώς και το έργο του αμερόληπτου 
φορέα του άρθρου 4 παράγραφος 4.»

Or. en

Τροπολογία 128
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο σε 18 μήνες, τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 
τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

(1) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο σε 12 μήνες, τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 
τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Or. ro
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