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Κείμενο ποσ προηείνει η Επιηροπή Τροπολογία 

(12) Πποκειμένος να σπηζιμοποιηθούν 

αποηελεζμαηικόηεπα οι πόποι, να 

διεςκολςνθεί η ανηαλλαγή πληποθοπιών 

και να αποθεςσθεί η ανάγκη για ηα κπάηη 

μέλη να πποβούν ζε ανάλογερ 

πποζαπμογέρ ζηα ζςζηήμαηά ηοςρ για ηην 

αποθήκεςζη πληποθοπιών, είναι ζκόπιμο 

να πποβλεθθεί ειδική διάηαξη για ηη 

δημιοςπγία κενηπικού εςπεηηπίος 

πποζβάζιμος ζε όλα ηα κπάηη μέλη και 

ηην Επιηποπή, όπος ηα κπάηη μέλη θα 

μποπούν να αναθοπηώνοςν και να 

αποθηκεύοςν πληποθοπίερ ανηί να ηιρ 

ανηαλλάζζοςν με ηλεκηπονικό 

ηασςδπομείο. Η Επιηποπή θα ππέπει να 

εγκπίνει ηιρ ππακηικέρ πςθμίζειρ πος 

απαιηούνηαι για ηη δημιοςπγία ηος εν λόγω 

εςπεηηπίος ζύμθωνα με ηη διαδικαζία ηος 

άπθπος 26 παπάγπαθορ 2 ηηρ οδηγίαρ 

2011/16/ΕΕ. 

(12) Πποκειμένος να σπηζιμοποιηθούν 

αποηελεζμαηικόηεπα οι πόποι, να 

διεςκολςνθεί η ανηαλλαγή πληποθοπιών 

και να αποθεςσθεί η ανάγκη για ηα κπάηη 

μέλη να πποβούν ζε ανάλογερ 

πποζαπμογέρ ζηα ζςζηήμαηά ηοςρ για ηην 

αποθήκεςζη πληποθοπιών, είναι ζκόπιμο 

να πποβλεθθεί ειδική διάηαξη για ηη 

δημιοςπγία δεκόζηοσ κενηπικού 

εςπεηηπίος πποζβάζιμος ζε όλα ηα κπάηη 

μέλη, ηοσς ποιίηες και ηην Επιηποπή, όπος 

ηα κπάηη μέλη θα μποπούν να 

αναθοπηώνοςν και να αποθηκεύοςν 

πληποθοπίερ ανηί να ηιρ ανηαλλάζζοςν με 

ηλεκηπονικό ηασςδπομείο, εληός ελός 

έηοσς αθόηοσ έτοσλ σπογραθεί οη 

αποθάζεης. Το δεκόζηο θεληρηθό 

εσρεηήρηο ζα πρέπεη ζηε ζσλέτεηα λα είλαη 

δεκόζηα προζβάζηκο, αλαδεηήζηκο, 

τωρίς τρέωζε, θαη ζηο δηαδίθησο. Η 

Επιηποπή θα ππέπει να εγκπίνει ηιρ 

ππακηικέρ πςθμίζειρ πος απαιηούνηαι για 

ηη δημιοςπγία ηος εν λόγω δεκόζηοσ 

θεληρηθού εςπεηηπίος ζύμθωνα με ηη 

διαδικαζία ηος άπθπος 26 παπάγπαθορ 2 

ηηρ οδηγίαρ 2011/16/ΕΕ. 

 (Σε ό,ηι αθορά ηην αλλαγή από "κενηρικό 

εσρεηήριο" ζε "δημόζιο κενηρικό 
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εσρεηήριο", η ηροπολογία ασηή ιζτύει για 

όλο ηο κείμενο. Η έγκριζή ηης θα απαιηήζει 

ανηίζηοιτες αλλαγές ζε όλο ηο κείμενο.) 
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Κείμενο ποσ προηείνει η Επιηροπή Τροπολογία 

1. Η απμόδια απσή κπάηοςρ μέλοςρ πος 

εκδίδει ή ηποποποιεί μια εκ ηων πποηέπων 

δηαζσλορηαθή απόθαζη ή εκ ηων 

πποηέπων ζςμθωνία ενδοομιλικήρ 

ηιμολόγηζηρ μεηά ηην ημεπομηνία έναπξηρ 

ιζσύορ ηηρ παπούζαρ οδηγίαρ κοινοποιεί, 

με αςηόμαηη ανηαλλαγή, ζςναθείρ 

πληποθοπίερ ζηιρ απμόδιερ απσέρ όλων 

ηων άλλων κπαηών μελών καθώρ και ζηην 

Εςπωπαϊκή Επιηποπή. 

1. Η απμόδια απσή κπάηοςρ μέλοςρ πος 

εκδίδει ή ηποποποιεί μια εκ ηων πποηέπων 

απόθαζη ή εκ ηων πποηέπων ζςμθωνία 

ενδοομιλικήρ ηιμολόγηζηρ μεηά ηην 

ημεπομηνία έναπξηρ ιζσύορ ηηρ παπούζαρ 

οδηγίαρ κοινοποιεί, με αςηόμαηη 

ανηαλλαγή, ζςναθείρ πληποθοπίερ ζηιρ 

απμόδιερ απσέρ όλων ηων άλλων κπαηών 

μελών καθώρ και ζηην Εςπωπαϊκή 

Επιηποπή. Η αρκόδηα αρτή θάζε θράηοσς 

κέιοσς ζα πρέπεη, επίζες, λα 

δεκοζηοποηεί εθ ηωλ προηέρωλ 

αποθάζεης θαη ζσκθωλίες ελδοοκηιηθής 

ηηκοιόγεζες ζε επηγρακκηθό δεκόζηο 

θεληρηθό εσρεηήρηο. Οη αποθάζεης πρέπεη 

λα δεκοζηοποηούληαη εληός ελός έηοσς 

από ηελ σπογραθή ηοσς. 
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