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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση οδηγίας εντάσσεται στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής για την Ευρώπη. 
Πράγματι, οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου και εμπεριέχουν τεράστιο 
δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο δεν εκμεταλλεύονται επαρκώς τα κράτη μέλη.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης κρίνει ικανοποιητική την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
η οποία έρχεται στην κατάλληλη στιγμή, δεδομένου ότι έχουμε μεταβεί από ένα διαδίκτυο 
των πληροφοριών και της γνώσης σε ένα διαδίκτυο των δεδομένων.

Εις ό,τι αφορά το περιεχόμενο της πρότασης οδηγίας, στη συνοπτική αιτιολόγησή του, η 
συντάκτρια κρίνει σκόπιμο να επιμείνει στα ακόλουθα σημεία:

1. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
Θα πρέπει να προστεθεί ότι τα έγγραφα στα οποία δεν επιτρέπεται η πρόσβαση για λόγους 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας.

2. Ορισμοί
Προκειμένου να διευκολυνθεί η περαιτέρω χρήση τους, οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα 
θα πρέπει να διατίθενται σε τεχνολογικά ουδέτερη μηχαναγνώσιμη μορφή. Στο μέτρο του 
δυνατού, θα πρέπει να αποφεύγεται η αναγκαία προσφυγή σε συγκεκριμένη τεχνολογία για 
την επεξεργασία των εγγράφων.

3. Τέλη
Το θέμα των τελών είναι καθοριστικής σημασίας για μια επιτυχή περαιτέρω χρήση των 
πληροφοριών του δημοσίου τομέα. Εάν το ύψος των απαιτουμένων τελών είναι υπερβολικά 
υψηλό, το κόστος  της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου θα 
είναι απαγορευτικό για τις επιχειρήσεις, κυρίως για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ. Αντίθετα, ορισμένοι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αντλούν ένα μέρος των εσόδων 
τους από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που τους ανήκουν. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης αντιλαμβάνεται την ανάγκη εξεύρεσης ισορροπίας μεταξύ των 
εξής δύο στόχων: μιας αυξημένης περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημοσίου τομέα 
αφενός και, της χρηματοδότησης των αποστολών δημόσιας υπηρεσίας ορισμένων 
οργανισμών, αφετέρου.  Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να διατηρηθεί η δυνατότητα 
για ορισμένους δημόσιους οργανισμούς, καθώς και για τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα 
αρχεία, να απαιτούν την καταβολή τελών που υπερβαίνουν το οριακό κόστος αναπαραγωγής 
και διάθεσης, βάσει αντικειμενικών, διαφανών και επαληθεύσιμων κριτηρίων και με την 
επιφύλαξη της έγκρισης εκ μέρους της αρμόδιας εθνικής αρχής όσον αφορά την εποπτεία της 
περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα. 

4. Ανεξάρτητη αρχή επιφορτισμένη με την εποπτεία της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών 
του δημόσιου τομέα 
Τέλος, η συντάκτρια γνωμοδότησης κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία η σύσταση μιας νέας 
διοικητικής αρχής για την εποπτεία της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου 
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τομέα. Τα κράτη μέλη δύνανται να αναθέσουν την αποστολή αυτή σε μια ήδη υπάρχουσα 
αρχή. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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. Η υποχρέωση αυτή δεν 
εφαρμόζεται στα έγγραφα τα οποία, 
σύμφωνα με τους κανόνες πρόσβασης 
που ισχύουν στα κράτη μέλη, δεν είναι 
προσπελάσιμα και στις εξαιρέσεις που 
προβλέπει η παρούσα οδηγία.
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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. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) 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 πτυχές των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας που άπτονται 
του εμπορίου (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. fr
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Τροπολογία 3

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 
και αρχεία. Η οδηγία δεν ισχύει για άλλα 
πολιτιστικά ιδρύματα, όπως όπερες, 
μπαλέτα ή θέατρα, συμπεριλαμβανομένων 
των αρχείων που ανήκουν στα εν λόγω 
ιδρύματα ούτε για τους οργανισμούς 
αναμετάδοσης δημόσιας υπηρεσίας.

Or. fr

Τροπολογία 4

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)23.

Or. fr
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Τροπολογία 5

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; το τέλος 
αυτό καθορίζεται βάσει αντικειμενικών, 
διαφανών και επαληθεύσιμων κριτηρίων 
που εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση.
πρέπει καταρχήν να περιορίζεται στο 
οριακό κόστος για την αναπαραγωγή και 
τη διάθεσή τους. Θα  πρέπει ωστόσο 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. Οι φορείς αυτοί 
θα πρέπει να μπορούν να εισπράττουν 
τέλη που υπερβαίνουν το οριακό κόστος 
αναπαραγωγής και διάθεσης και 
επιτρέπουν μια λογική απόδοση της 
επένδυσης. Τα τέλη αυτά θα πρέπει να 
καθορίζονται βάσει αντικειμενικών, 
διαφανών και επαληθεύσιμων κριτηρίων 
που εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση. 
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. fr
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Τροπολογία 6

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.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. fr

Τροπολογία 7

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 

(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 αρχές που είναι αρμόδιες για την 
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα. Τα κράτη μέλη ορίζουν 
τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της 
περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του 
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ο συντονισμός μεταξύ των ανεξάρτητων 
αρχών, κυρίως μέσω της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με βέλτιστες 
πρακτικές και πολιτικές περαιτέρω 
χρήσης δεδομένων.

δημόσιου τομέα.

Or. fr

Τροπολογία 8

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 της 
αρμόδιας αρχής για την εποπτεία της 
περαιτέρω χρήσης των 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.

Or. fr

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – επιμέρους σημείο 2
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
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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. fr

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) Έγγραφα στα οποία, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία των κρατών μελών, δεν 
επιτρέπεται η πρόσβαση για λόγους 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα

Or. fr

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. 6. Ως «μηχαναγνώσιμη» νοείται η 
ιδιότητα της δόμησης των ψηφιακών 
εγγράφων, ώστε να μπορούν οι εφαρμογές 
λογισμικού, με τεχνολογικά ουδέτερο 
τρόπο, να αναγνωρίζουν αξιόπιστα και να 
επιλέγουν τα κατάλληλα δεδομένα.

Or. fr

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – επιμέρους σημείο 2
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – τελευταία πρόταση

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 αρχή όσον 
αφορά την περαιτέρω χρήση πληροφοριών 
του δημόσιου τομέα και της οποίας οι 
αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τον οικείο 
φορέα του δημόσιου τομέα.

Or. fr

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – επιμέρους σημείο 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 

2. Εφόσον αυτό είναι προς το δημόσιο 
συμφέρον, ιδίως όταν σημαντικό μέρος του 
κόστους λειτουργίας των φορέων του 
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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.

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

Or. fr

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – επιμέρους σημείο 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.

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, βάσει 
αντικειμενικών, διαφανών και 
επαληθεύσιμων κριτηρίων και με την 
επιφύλαξη της έγκρισης από την αρχή 
που ορίζει το άρθρο 4, παράγραφος 4.

Or. fr
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Τροπολογία 15

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 εγκρίνουν 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 και τεχνολογικά ουδέτερη 
μορφή, καθώς και οι ιστότοποι των 
δικτυακών πυλών που συνδέονται με 
αποκεντρωμένους καταλόγους.»

Or. fr


