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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ για την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0877),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0502/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 25 Απριλίου 20121,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, 
της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 
(A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του 
                                               
1 ΕΕ C 191, 29.6.2012, σ. 129.
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Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των 
Δεδομένων1, 
______________
1 Γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη
Προστασίας των Δεδομένων, της 18ης
Απριλίου 2012, σχετικά με το "πακέτο
ανοιχτών δεδομένων" της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης 
πρότασης οδηγίας για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την 
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα.

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η υπερβολική τιμολόγηση εμποδίζει
την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του
δημόσιου τομέα και παρακωλύει τη 
διαφάνεια και τη συμμετοχή των ΜΜΕ 
στη βελτίωση των υπηρεσιών που έχουν 
ως βάση τις δημόσιες πληροφορίες. Τα
δημόσια όργανα πρέπει να ενθαρρύνονται
να εγγυώνται, όταν αυτό είναι δυνατό, ότι 
οι τιμές για τις πληροφορίες δεν 
υπερβαίνουν το οριακό τους κόστος. Οι
πληροφορίες του δημόσιου τομέα είναι
πληροφορίες που συλλέγονται, 
παραγγέλλονται ή παράγονται για τις 
εσωτερικές ανάγκες του δημόσιου φορέα, 
και όχι για περαιτέρω χρήση. Συνεπώς, η
τιμολόγηση θα πρέπει να εφαρμόζεται 
μόνο για τα κόστη που συνεπάγεται η 
αναπαραγωγή και η διάδοση των 
δεδομένων. Σε περίπτωση που τα
οικονομικά έσοδα των δημόσιων φορέων
επηρεάζονται αρνητικά εξαιτίας ενός 
χαμηλότερου εισοδήματος από την 
πώληση πληροφοριών, τα έσοδα αυτά θα 
πρέπει να αντισταθμίζονται από τον 
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κεντρικό προϋπολογισμό, ο οποίος 
ωφελείται από τη μη επιβαρυμένη 
διοίκηση και την τόνωση των εμπορικών 
δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 3
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, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά 
τη διασυνοριακή περαιτέρω χρήση των 
δεδομένων, και με την κατοχύρωση της 
ανωνυμίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
της ιδιοκτησίας (άρθρο 17). Ουδεμία 
διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει 
να ερμηνεύεται ή να εφαρμόζεται κατά 
τρόπο ασυμβίβαστο προς την Ευρωπαϊκή 

(16) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
σε όλες τις πτυχές της ζωής (άρθρο 8) και
του δικαιώματος της ιδιοκτησίας (άρθρο 
17). Ουδεμία διάταξη της παρούσας 
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Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. οδηγίας δεν πρέπει να ερμηνεύεται ή να 
εφαρμόζεται κατά τρόπο ασυμβίβαστο 
προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 5
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, 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. Συνεπώς, η Επιτροπή και τα κράτη
μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τη
διασυνοριακή ανταλλαγή καλών
πρακτικών και γνώσεων μεταξύ
ενδιαφερομένων, δημοσίων φορέων και
ρυθμιστών.

Or. en

Τροπολογία 6
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 ακόλουθη 
παράγραφος:
"6α. Ως "τεχνολογικά ουδέτερος": 
νοείται ο ηλεκτρονικός μορφότυπος που 
ούτε απαιτεί ούτε προϋποθέτει μια 
ιδιαίτερη τεχνολογία για την πρόσβαση, 



PR\909130EL.doc 9/11 PE492.922v01-00

EL

τροποποίηση και (επαν)επεξεργασία του 
περιεχομένου των πληροφοριών"·

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"6β. Ως "ανωνυμοποίηση": νοείται η 
διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών 
προκειμένου δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα να διαγραφούν, να καλυφθούν
ή να καταστούν μη αναγνώσιμα"·

Or. en

Τροπολογία 8
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. Ει δυνατόν, τα έγγραφα
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αυτά διαδίδονται σε τεχνολογικά 
ουδέτερη, μηχαναγνώσιμη μορφή.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – σημείο 1
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, με 
τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο.»

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"(1α) Σύμφωνα με τις αρχές της
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν
κάποιο έγγραφο περιέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται 
στην ισχύουσα νομοθεσία, οι δημόσιοι 
φορείς θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
έχουν καταστεί ανώνυμα πριν από τη 
δημοσιοποίησή τους."

Or. en
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Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -10 (νέο)
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-10. Το άρθρο 11, παράγραφος 2, 
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
"2. Ωστόσο, όπου είναι απαραίτητο ένα 
αποκλειστικό δικαίωμα για την παροχή 
υπηρεσίας δημόσιου συμφέροντος, η 
βασιμότητα του λόγου για τη χορήγησή 
του υποβάλλεται σε τακτική 
επανεξέταση από ανεξάρτητη αρχή, και, 
εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον κάθε 
τριετία. Οι αποκλειστικές ρυθμίσεις που 
καθορίζονται μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας είναι διαφανείς 
και δημοσιοποιούνται.".

Or. en


