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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Νοεµβρίου 2003
για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Μεταξύ των κύριων στόχων της εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς συγκαταλέγεται η δηµιουργία όρων για την
ανάπτυξη υπηρεσιών κοινοτικής κλίµακας. Οι πληροφορίες
του δηµόσιου τοµέα είναι σηµαντική πρώτη ύλη για
προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακού περιεχοµένου και θα
καταστούν ακόµα σηµαντικότερος πόρος περιεχοµένου ενόψει της εξέλιξης των ασύρµατων υπηρεσιών περιεχοµένου.
Στο πλαίσιο αυτό ουσιαστική σηµασία θα έχει και η ευρεία
διασυνοριακή γεωγραφική κάλυψη. Οι ευρύτερες δυνατότητες περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δηµόσιου
τοµέα θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εκµεταλλευτούν το δυναµικό του και
να συµβάλουν στην οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης.

(6)

Οι κανόνες και οι πρακτικές των κρατών µελών όσον αφορά
την εκµετάλλευση πληροφοριακών πόρων του δηµόσιου
τοµέα παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές, οι οποίες συνιστούν φραγµούς για την πλήρη εκµετάλλευση του οικονοµικού δυναµικού του καίριου αυτού πληροφοριακού πόρου.
Η παραδοσιακή πρακτική των φορέων του δηµόσιου τοµέα
κατά την εκµετάλλευση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα
έχει διαµορφωθεί κατά πολύ διαφορετικό τρόπο. Τούτο θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ως εκ τούτου θα πρέπει να επιτευχθεί ελάχιστος βαθµός εναρµόνισης των εθνικών κανόνων
και πρακτικών όσον αφορά την περαιτέρω χρήση εγγράφων
του δηµόσιου τοµέα, σε περιπτώσεις όπου οι διαφορές
εθνικών κανονισµών και πρακτικών ή η απουσία σαφήνειας
παρεµποδίζουν την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς και την απρόσκοπτη εξέλιξη της κοινωνίας της
πληροφορίας στην Κοινότητα.

(7)

Εξάλλου, χωρίς την ελάχιστη εναρµόνιση σε κοινοτικό
επίπεδο, οι νοµοθετικές δραστηριότητες σε εθνική κλίµακα,
που έχουν ήδη δροµολογηθεί σε σειρά κρατών µελών ώστε
να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές προκλήσεις, ενδέχεται
να καταλήξουν σε ακόµη πιο σηµαντικές διαφορές. Ο αντίκτυπος από τις νοµοθετικές αυτές διαφορές και αβεβαιότητες θα καταστεί σηµαντικότερος µε την περαιτέρω εξέλιξη
της κοινωνίας της πληροφορίας, που έχει ήδη συµβάλει σε
µεγάλο βαθµό στην αύξηση της διασυνοριακής εκµετάλλευσης πληροφοριών.

(8)

Χρειάζεται η δηµιουργία γενικού πλαισίου όσον αφορά τους
όρους περαιτέρω χρήσης των εγγράφων του δηµόσιου
τοµέα, για την εξασφάλιση δίκαιων, αναλογικών και ισότιµων
όρων περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών αυτών. Οι φορείς
του δηµόσιου τοµέα συλλέγουν, παράγουν, αναπαράγουν
και διαδίδουν έγγραφα προκειµένου να εκπληρώνουν τη
δηµόσια αποστολή τους. Η χρήση των εγγράφων αυτών για
άλλους λόγους αποτελεί περαιτέρω χρήση. Οι πολιτικές των
κρατών µελών είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα ελάχιστα
πρότυπα που καθιερώνονται µε την παρούσα οδηγία, επιτρέποντας έτσι την πιο εκτεταµένη περαιτέρω χρήση.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η συνθήκη προβλέπει την εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς
και την καθιέρωση συστήµατος που θα αποτρέπει τις
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά. Η
εναρµόνιση των κανόνων και πρακτικών στα κράτη µέλη,
που αφορούν την εκµετάλλευση πληροφοριών του δηµόσιου
τοµέα, συµβάλλει στην επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(2)

Η εξέλιξη προς την κατεύθυνση της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης επηρεάζει τη ζωή κάθε πολίτη στην Κοινότητα, µεταξύ άλλων, παρέχοντας στους πολίτες δυνατότητες για νέους τρόπους πρόσβασης στη γνώση και απόκτησής
της.

(3)

Το ψηφιακό περιεχόµενο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο
στην εξέλιξη αυτή. Η παραγωγή περιεχοµένου συνέβαλε και
συνεχίζει να συµβάλλει σε ταχεία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά τα τελευταία έτη. Οι περισσότερες από αυτές τις
θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν σε µικρές αναδυόµενες
εταιρείες.

(4)

Ο δηµόσιος τοµέας συλλέγει, παράγει, αναπαράγει και διαδίδει ευρύ φάσµα πληροφοριών σε πολλά πεδία δραστηριότητας, όπως πληροφορίες κοινωνικής, οικονοµικής και γεωγραφικής φύσεως, πληροφορίες µετεωρολογικής φύσεως, τουριστικές πληροφορίες, πληροφορίες περί επιχειρήσεων, πληροφορίες για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και εκπαίδευση.

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 227 Ε της 24.9.2002, σ. 382.
ΕΕ C 85 της 8.4.2003, σ. 25.
ΕΕ C 73 της 26.3.2003, σ. 38.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2003
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 (ΕΕ C 159 Ε της 8.7.2003, σ. 1)
και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεµβρίου 2003
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του
Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003.

31.12.2003
(9)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει την υποχρέωση έγκρισης
της περαιτέρω χρήσης εγγράφων. Η απόφαση για έγκριση ή
µη της περαιτέρω χρήσης εναπόκειται στο οικείο κράτος
µέλος ή φορέα του δηµοσίου. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει
να εφαρµόζεται σε έγγραφα τα οποία καθίστανται προσιτά
για περαιτέρω χρήση όταν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα
χορηγούν σχετικές άδειες, πωλούν, διαδίδουν, ανταλλάσσουν
ή διαθέτουν πληροφορίες. Προκειµένου να αποφεύγονται οι
διεπιδοτήσεις, η περαιτέρω χρήση θα πρέπει να περιλαµβάνει
τη µεταγενέστερη χρήση των εγγράφων στα πλαίσια του
αυτού φορέα για δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στο
πεδίο της δηµόσιας αποστολής. Οι δραστηριότητες που δεν
εµπίπτουν στο πεδίο της δηµόσιας αποστολής περιλαµβάνουν κατά γενικό κανόνα την παροχή εγγράφων που παράγονται και χρεώνονται σε αποκλειστικώς εµπορική βάση και
τα οποία βρίσκονται σε ανταγωνισµό µε άλλα έγγραφα στην
αγορά. Ο ορισµός του «εγγράφου» δεν αποσκοπεί στην
κάλυψη των προγραµµάτων υπολογιστών. Η οδηγία βασίζεται στα υφιστάµενα καθεστώτα πρόσβασης στα κράτη µέλη
και δεν µεταβάλλει τους εθνικούς κανόνες για την πρόσβαση
σε έγγραφα. ∆εν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
πολίτες ή επιχειρήσεις µπορούν, βάσει του οικείου καθεστώτος πρόσβασης, να λάβουν έγγραφο µόνον εάν είναι σε θέση
να αποδείξουν ότι έχουν συγκεκριµένο συµφέρον. Σε κοινοτικό επίπεδο, το άρθρο 41 (δικαίωµα στη χρηστή διοίκηση)
και το άρθρο 42 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν σε κάθε πολίτη της
Ένωσης ή σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή
έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος µέλος, δικαίωµα
πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
του Συµβουλίου και της Επιτροπής. Οι φορείς του δηµόσιου
τοµέα θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να διαθέτουν προς
περαιτέρω χρήση οιοδήποτε έγγραφο που βρίσκεται στην
κατοχή τους. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να
προωθούν και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, συµπεριλαµβανοµένων των επίσηµων εγγράφων νοµοθετικής και διοικητικής φύσεως, σε εκείνες τις περιπτώσεις στις
οποίες ο φορέας του δηµόσιου τοµέα έχει το δικαίωµα να
επιτρέπει την περαιτέρω χρήση τους.

(10)

Οι ορισµοί του «φορέα του δηµόσιου τοµέα» και του «οργανισµού δηµοσίου δικαίου» λαµβάνονται από τις οδηγίες περί
δηµοσίων συµβάσεων [92/50/ΕΟΚ (1), 93/36/ΕΟΚ (2), 93/
37/ΕΟΚ (3) και 98/4/ΕΚ (4)]. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις δεν
καλύπτονται από τους ορισµούς αυτούς.

(11)

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τη γενική έννοια του όρου
«έγγραφο» σύµφωνα µε τις εξελίξεις της κοινωνίας της
πληροφορίας. Ο ορισµός αυτός καλύπτει κάθε αποτύπωση
πράξεων, γεγονότων ή πληροφοριών —και κάθε συλλογή
τέτοιων πράξεων, γεγονότων ή πληροφοριών— σε οποιοδήποτε µέσο (γραπτώς σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική µορφή ή ως
ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή), που έχουν
στην κατοχή τους φορείς του δηµόσιου τοµέα. Ως έγγραφα
που βρίσκονται στην κατοχή ενός φορέα του δηµόσιου
τοµέα νοούνται τα έγγραφα, την περαιτέρω χρήση των
οποίων έχει δικαίωµα να επιτρέψει ο φορέας του δηµοσίου
τοµέα.

(1) ΕΕ L 209 της 24.7.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 285 της
29.10.2001, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 199 της 9.8.1993, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής.
(3) ΕΕ L 199 της 9.8.1993, σ. 54· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής.
(4) ΕΕ L 101 της 1.4.1998, σ. 1.
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(12)

Ο χρόνος απόκρισης σε αιτήµατα για περαιτέρω χρήση
εγγράφων θα πρέπει να είναι εύλογος και να συµβαδίζει µε
το χρόνο απόκρισης σε αιτήµατα πρόσβασης στα έγγραφα
σύµφωνα µε τα οικεία καθεστώτα πρόσβασης. Εύλογα χρονικά περιθώρια σε ολόκληρη την Ένωση θα προαγάγουν τη
δηµιουργία νέων συλλογικών πληροφοριακών προϊόντων και
υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν χορηγείται
έγκριση για περαιτέρω χρήση εγγράφων, οι φορείς του
δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να διαθέτουν τα έγγραφα σε χρονικό πλαίσιο που επιτρέπει την εκµετάλλευση ολόκληρου
του οικονοµικού δυναµικού τους. Τούτο είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό όταν πρόκειται για δυναµικό περιεχόµενο (π.χ.
στοιχεία που αφορούν την κυκλοφορία) η οικονοµική αξία
του οποίου εξαρτάται από το αν οι πληροφορίες είναι
αµέσως διαθέσιµες και από το πόσο τακτικά ενηµερώνονται.
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης άδειας, η έγκαιρη διάθεση
των εγγράφων µπορεί να περιλαµβάνεται στους όρους της
άδειας.

(13)

Οι δυνατότητες για περαιτέρω χρήση µπορούν να βελτιωθούν περιορίζοντας την ανάγκη να µετατραπούν τα επί
χάρτου έγγραφα σε ψηφιακά ή την ανάγκη επέµβασης σε
ψηφιακά αρχεία ώστε να καταστούν αµοιβαία συµβατά.
Εποµένως, οι φορείς του δηµοσίου θα πρέπει να διαθέτουν
τα έγγραφα υπό οιαδήποτε προϋφιστάµενη µορφή ή
γλώσσα, µε ηλεκτρονικά µέσα όποτε αυτό είναι δυνατό και
ενδεδειγµένο. Οι φορείς του δηµοσίου θα πρέπει να αντιµετωπίζουν θετικά τα αιτήµατα για τη χορήγηση αποσπάσµατος υφιστάµενου εγγράφου όταν η ικανοποίηση τέτοιου
αιτήµατος συνεπάγεται µόνον έναν απλό χειρισµό. Ωστόσο,
οι φορείς του δηµοσίου δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωµένοι
να παρέχουν αποσπάσµατα εγγράφων όταν αυτό απαιτεί
δυσανάλογη προσπάθεια. Για τη διευκόλυνση της περαιτέρω
χρήσης, οι φορείς του δηµοσίου θα πρέπει να διαθέτουν τα
δικά τους έγγραφα σε µορφότυπο ο οποίος, εφόσον είναι
δυνατό και σκόπιµο, δεν θα εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριµένου λογισµικού. Όπου είναι δυνατό και σκόπιµο, οι
φορείς του δηµοσίου θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις
δυνατότητες για περαιτέρω χρήση εγγράφων από και για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

(14)

Εφόσον χρεώνονται τέλη, το συνολικό έσοδο δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει το συνολικό κόστος συλλογής, παραγωγής,
αναπαραγωγής και διάδοσης των εγγράφων καθώς και ένα
εύλογο ποσοστό απόδοσης της επένδυσης, λαµβανοµένων
δεόντως υπόψη, κατά περίπτωση, των αναγκών αυτοχρηµατοδότησης του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα. Η παραγωγή περιλαµβάνει τη δηµιουργία και την ταξινόµηση, η
διάδοση, δε, δύναται επίσης να περιλαµβάνει υποστήριξη
χρηστών. Η ανάκτηση των δαπανών, µαζί µε εύλογο ποσοστό απόδοσης της επένδυσης, το οποίο συµφωνεί µε τις
εφαρµοστέες λογιστικές αρχές και µε τη σχετική µέθοδο
υπολογισµού κόστους του οικείου φορέα του δηµόσιου
τοµέα, συνιστά ανώτατο όριο για τα τέλη, καθώς θα πρέπει
να αποκλείονται υπερβολικές τιµές. Το ανώτατο όριο για τα
τέλη που θεσπίζεται µε την παρούσα οδηγία δεν θίγει το
δικαίωµα των κρατών µελών ή του δηµόσιου τοµέα να
επιβάλλουν χαµηλότερα ή καθόλου τέλη, τα δε κράτη µέλη
καλούνται να ενθαρρύνουν τους φορείς του δηµόσιου τοµέα
να διαθέτουν τα έγγραφα µε χρέωση που δεν υπερβαίνει το
οριακό κόστος αναπαραγωγής και διάδοσης των εγγράφων.

L 345/92
(15)

(16)
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Η εξασφάλιση σαφών και διαθέσιµων στο κοινό όρων και
προϋποθέσεων περαιτέρω χρήσης εγγράφων του δηµόσιου
τοµέα, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη αγοράς
πληροφοριών σε κοινοτική κλίµακα. Κατά συνέπεια, όλοι οι
ισχύοντες όροι θα πρέπει να είναι σαφείς σε όλους τους
ενδιαφερόµενους για περαιτέρω χρήση εγγράφων. Τα κράτη
µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη δηµιουργία ευρετηρίων
των διαθέσιµων εγγράφων, τα οποία να διατίθενται ηλεκτρονικά (on line), όταν αυτό ενδείκνυται, ούτως ώστε να προωθούνται και να διευκολύνονται οι αιτήσεις για περαιτέρω
χρήση. Οι αιτούντες έγγραφα για περαιτέρω χρήση θα
πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε τα ένδικα βοηθήµατα
που µπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που τους επηρεάζουν. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ιδίως για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
που ενδέχεται να µην είναι εξοικειωµένες µε τις αλληλοεπιδράσεις µε φορείς του δηµοσίου τοµέα άλλων κρατών
µελών και τα αντίστοιχα ένδικα βοηθήµατα.

Η δηµοσιοποίηση όλων των εγγράφων τα οποία είναι κατά
κανόνα διαθέσιµα και τα οποία έχει στην κατοχή του ο
δηµόσιος τοµέας —όχι µόνο πολιτικού, αλλά και νοµικού
και διοικητικού χαρακτήρα— αποτελεί θεµελιώδες µέσο
διεύρυνσης του δικαιώµατος στη γνώση, που συνιστά θεµελιώδη αρχή της δηµοκρατίας. Ο στόχος αυτός ισχύει για
όλα τα θεσµικά όργανα κάθε επιπέδου, τοπικού, εθνικού ή
διεθνούς.

(17)

Σε ορισµένες περιπτώσεις η περαιτέρω χρήση των εγγράφων
θα γίνεται χωρίς σχετική αδειοδότηση. Σε άλλες περιπτώσεις
θα χορηγείται άδεια µε την οποία θα επιβάλλονται όροι για
την περαιτέρω χρήση εκ µέρους του αδειολήπτη, η οποία θα
καλύπτει θέµατα όπως η ευθύνη, η ορθή χρήση των εγγράφων, η εγγύηση µη αλλοίωσης και η αναφορά της πηγής.
Εάν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα χορηγούν άδειες για την
περαιτέρω χρήση εγγράφων, οι όροι της αδειοδότησης θα
πρέπει να είναι δίκαιοι και διαφανείς. Οι τυποποιηµένες
άδειες που διατίθενται ηλεκτρονικά (on line) µπορούν
επίσης να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο εν προκειµένω.
Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν για τη
διαθεσιµότητα τυποποιηµένων αδειών.

(18)

Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή αποφασίζει να µη διαθέτει πλέον ορισµένα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση ή να
σταµατήσει την ενηµέρωσή τους, θα πρέπει να δηµοσιοποιεί
τις αποφάσεις αυτές το συντοµότερο, ει δυνατόν, µε ηλεκτρονικά µέσα.

(19)

Οι όροι για την περαιτέρω χρήση θα πρέπει να µην εισάγουν
δυσµενείς διακρίσεις για συγκρίσιµες κατηγορίες περαιτέρω
χρήσης. Τούτο δεν θα πρέπει, για παράδειγµα, να εµποδίζει
τη δωρεάν ανταλλαγή πληροφοριών, µεταξύ φορέων του
δηµόσιου τοµέα κατά την άσκηση της δηµόσιας αποστολής
τους, έστω και εάν άλλοι ενδιαφερόµενοι χρεώνονται για την
περαιτέρω χρήση των ιδίων εγγράφων. Τούτο δεν θα πρέπει
επίσης να εµποδίζει τη θέσπιση διαφοροποιηµένης πολιτικής
τελών για εµπορική και µη εµπορική περαιτέρω χρήση.
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(20)

Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να σέβονται τους
κανόνες του ανταγωνισµού όταν καθορίζουν τις αρχές για
την περαιτέρω χρήση εγγράφων, αποφεύγοντας κατά το
δυνατόν τις αποκλειστικές συµφωνίες µε ιδιώτες εταίρους.
Εν τούτοις, για λόγους παροχής υπηρεσίας προς το γενικό
οικονοµικό συµφέρον, ενδέχεται ενίοτε να απαιτηθεί αποκλειστικό δικαίωµα για περαιτέρω χρήση εγγράφων του
δηµόσιου τοµέα. Τούτο ενδέχεται να συµβεί σε περίπτωση
που κανένας εµπορικός εκδότης δεν θα δηµοσίευε τις
πληροφορίες χωρίς ανάλογο αποκλειστικό δικαίωµα.

(21)

Κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να
τηρούνται πλήρως οι αρχές της προστασίας προσωπικών
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 (1).

(22)

Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας τρίτων. Προς αποφυγή αµφιβολιών, ο όρος
«δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας» αναφέρεται µόνον
στην πνευµατική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώµατα
(περιλαµβανοµένων των sui generis µορφών προστασίας). Η
παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, καταχωρισµένα σχέδια και εµπορικά
σήµατα. Η οδηγία δεν επηρεάζει υφιστάµενα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας φορέων του δηµόσιου τοµέα, ούτε
περιορίζει την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων κατ' ουδένα
τρόπο πέραν των ορίων που τίθενται µε την παρούσα
οδηγία. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την παρούσα
οδηγία θα πρέπει να ισχύουν µόνον στο βαθµό που συµβιβάζονται µε τις διατάξεις διεθνών συµφωνιών για την προστασία δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, ιδίως της
σύµβασης της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών
και καλλιτεχνικών έργων («σύµβαση της Βέρνης») και της
συµφωνίας για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον
τοµέα του εµπορίου («συµφωνία TRIPS»). Ωστόσο οι φορείς
του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να ασκούν τα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας τους κατά τρόπον που να διευκολύνει την περαιτέρω χρήση.

(23)

Η ύπαρξη µέσων που βοηθούν τους ενδεχόµενους χρήστες
να εντοπίζουν τα διατιθέµενα για περαιτέρω χρήση έγγραφα,
καθώς και τους όρους για τη χρήση αυτή, µπορεί να διευκολύνει σηµαντικά τη διασυνοριακή χρήση των εγγράφων του
δηµοσίου τοµέα. Τα κράτη µέλη θα πρέπει εποµένως να
εξασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα πρακτικά
µέτρα που βοηθούν τους χρήστες στην αναζήτηση των
διαθέσιµων προς περαιτέρω χρήση εγγράφων. Παραδείγµατα
τέτοιων πρακτικών µέτρων αποτελούν οι κατάλογοι, µε κατά
προτίµηση ηλεκτρονική πρόσβαση, των κυριότερων εγγράφων (εγγράφων που χρησιµοποιούνται ή που µπορεί να
χρησιµοποιηθούν εκτενώς) και οι ιστοσελίδες που συνδέονται µε αποκεντρωµένους καταλόγους.

(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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(25)
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Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την οδηγία 2001/29/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του
δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων
στην κοινωνία της πληροφορίας (1) και την οδηγία 96/9/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
11ης Μαρτίου 1996, σχετικά µε τη νοµική προστασία των
βάσεων δεδοµένων (2). Καθορίζει τους όρους υπό τους
οποίους οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µπορούν να ασκούν
τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας τους στην εσωτερική
αγορά πληροφοριών όταν επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση
εγγράφων.
∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης, ήτοι η
διευκόλυνση της δηµιουργίας, σε κοινοτική κλίµακα, πληροφοριακών προϊόντων ή υπηρεσιών που βασίζονται σε
έγγραφα του δηµόσιου τοµέα, η ενίσχυση 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 κοινοτική αγορά δεν µπορούν
να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, και, συνεπώς,
µπορούν, λόγω του εγγενώς κοινοτικού χαρακτήρα του
πεδίου εφαρµογής και των επιπτώσεων της εν λόγω δράσης,
να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα
µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η
παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιτύχει µια στοιχειώδη εναρµόνιση, αποφεύγοντας έτσι περαιτέρω αποκλίσεις µεταξύ
των κρατών µελών στη διεκπεραίωση θεµάτων περαιτέρω
χρήσης εγγράφων του δηµόσιου τοµέα,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
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γ) σε έγγραφα στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται δυνάµει των
καθεστώτων πρόσβασης που ισχύουν στα κράτη µέλη, µεταξύ
άλλων, ιδίως για λόγους:
— προστασίας της εθνικής ασφάλειας (π.χ. ασφάλεια του
κράτους), άµυνας ή δηµόσιας ασφάλειας,
— στατιστικού ή εµπορικού απορρήτου·
δ) σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων
φορέων ή των θυγατρικών τους µε σκοπό την εκπλήρωση αποστολής ραδιοτηλεοπτικής εκποµπής δηµόσιας υπηρεσίας·
ε) σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών και
ερευνητικών ιδρυµάτων, όπως σχολεία, πανεπιστήµια, αρχεία,
βιβλιοθήκες και ερευνητικές εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένως των οργανισµών διαβίβασης αποτελεσµάτων
ερευνών·
στ) σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή πολιτιστικών ιδρυµάτων, όπως µουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, ορχήστρες, λυρικές
σκηνές, χοροδράµατα και θέατρα.
3. Η παρούσα οδηγία βασίζεται στα υφιστάµενα στα κράτη µέλη
καθεστώτα πρόσβασης και δεν θίγει τα καθεστώτα αυτά. Η παρούσα
οδηγία δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες ή
επιχειρήσεις πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν συγκεκριµένο συµφέρον δυνάµει του καθεστώτος πρόσβασης προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα έγγραφα.
4. Η παρούσα οδηγία αφήνει ανέπαφο και ουδόλως θίγει το
επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων βάσει των διατάξεων του κοινοτικού
και του εθνικού δικαίου και ιδίως δεν µεταβάλλει τις υποχρεώσεις
και τα δικαιώµατα που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.
5. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται µε την παρούσα οδηγία
ισχύουν µόνον στο βαθµό που συνάδουν µε τις διατάξεις διεθνών
συµφωνιών σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας, ιδίως δε προς τη σύµβαση της Βέρνης και προς τη
συµφωνία TRIPS.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ορισµοί

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:

1.
Με την παρούσα οδηγία καθιερώνεται στοιχειώδης δέσµη
κανόνων που διέπουν την περαιτέρω χρήση και τους πρακτικούς
τρόπους για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης υφιστάµενων
εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δηµόσιου
τοµέα των κρατών µελών.

1. Ως «φορείς του δηµόσιου τοµέα»: νοούνται οι κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου και οι
ενώσεις οι σχηµατιζόµενες από µία ή περισσότερες από τις αρχές
αυτές ή από έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.

2.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:

α) σε έγγραφα, η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που
δεν εµπίπτει στη δηµόσια αποστολή των οικείων φορέων του
δηµόσιου τοµέα όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία ή από άλλους
δεσµευτικούς κανόνες στο κράτος µέλος, ή, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, όπως ορίζεται σύµφωνα µε την κοινή
διοικητική πρακτική στο εν λόγω κράτος µέλος·
β) σε έγγραφα για τα οποία τρίτοι διαθέτουν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας·
(1) ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10.
(2) ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20.

2. Ως «οργανισµός δηµοσίου δικαίου»: νοείται κάθε οργανισµός:
α) που έχει συσταθεί µε συγκεκριµένο σκοπό την κάλυψη
αναγκών γενικού συµφέροντος που δεν έχουν βιοµηχανικό ή
εµπορικό χαρακτήρα, και
β) που έχει νοµική προσωπικότητα, και
γ) του οποίου, είτε η δραστηριότητα χρηµατοδοτείται κατά
κύριο λόγο από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές
αρχές ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου· είτε η διαχείρισή του υπόκειται στην εποπτεία των ανωτέρω· είτε διοικείται, διευθύνεται ή εποπτεύεται από όργανο του οποίου
περισσότερα από τα µισά µέλη διορίζονται από το κράτος,
τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή άλλους οργανισµούς
δηµοσίου δικαίου.
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3. Ως «έγγραφο»: νοείται:
α) κάθε περιεχόµενο, ανεξάρτητα από το χρησιµοποιηθέν υπόθεµα (γραµµένο σε χαρτί ή αποθηκευµένο υπό ηλεκτρονική
µορφή ή µε ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή)·
β) κάθε τµήµα τέτοιου περιεχοµένου.
4. Ως «περαιτέρω χρήση»: νοείται η χρήση, από φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του
δηµόσιου τοµέα, για εµπορικούς ή µη εµπορικούς σκοπούς,
εκτός του αρχικού σκοπού στα πλαίσια της δηµόσιας αποστολής
για τον οποίο παρήχθησαν τα έγγραφα. Η ανταλλαγή εγγράφων
µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα αποκλειστικά και µόνο
κατά την άσκηση της δηµόσιας αποστολής τους δεν συνιστά
περαιτέρω χρήση.
5. Ως «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα»: νοούνται τα δεδοµένα
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
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3. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα ανακοινώνουν στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης
βάσει των συναφών διατάξεων του καθεστώτος πρόσβασης του
οικείου κράτους µέλους, ή των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί δυνάµει της παρούσας οδηγίας, ιδίως δε του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ), ή του άρθρου 3. Σε περίπτωση που
η απορριπτική απόφαση βασίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
στοιχείο β), ο φορέας του δηµόσιου τοµέα συµπεριλαµβάνει αναφορά στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν
είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά, στον αδειοδότη από τον οποίο ο
φορέας του δηµόσιου τοµέα έχει λάβει το σχετικό υλικό.
4. Κάθε απορριπτική απόφαση περιλαµβάνει αναφορά στα ένδικα
βοηθήµατα, σε περίπτωση που ο αιτών επιθυµεί να προσφύγει κατά
της απόφασης.
5. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα που καλύπτονται από το
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία δ), ε) και στ) δεν υποχρεούνται να
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3
Γενική αρχή
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, όταν επιτρέπεται η περαιτέρω
χρήση εγγράφων τα οποία ευρίσκονται στην κατοχή φορέων του
δηµόσιου τοµέα, τα έγγραφα αυτά να είναι επαναχρησιµοποιήσιµα
για εµπορικούς ή µη εµπορικούς σκοπούς σύµφωνα µε τους όρους
που καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και ΙV. Όπου αυτό είναι δυνατόν, τα έγγραφα διατίθενται µε ηλεκτρονικά µέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΟΡΟΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 5
∆ιαθέσιµοι µορφότυποι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις για την επεξεργασία αιτήσεων περαιτέρω
χρήσης
1.
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επεξεργάζονται, µε ηλεκτρονικά µέσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγµένο, τα αιτήµατα
περαιτέρω χρήσης και διαθέτουν το έγγραφο προς περαιτέρω χρήση
στον αιτούντα ή, εάν χρειάζεται άδεια, οριστικοποιούν τη σχετική
προσφορά τους προς τον αιτούντα σε εύλογο χρόνο που συνάδει
µε τα προβλεπόµενα χρονικά διαστήµατα για την επεξεργασία των
αιτηµάτων πρόσβασης στα έγγραφα.
2.
Σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί χρονικά περιθώρια ή
άλλοι κανόνες που να ρυθµίζουν την έγκαιρη παροχή των εγγράφων, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επεξεργάζονται την αίτηση και
παραδίδουν τα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα ή,
εφόσον χρειάζεται άδεια, οριστικοποιούν τη σχετική προσφορά τους
προς τον αιτούντα το πολύ εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών από την
παραλαβή της αίτησης. Το χρονοδιάγραµµα αυτό είναι δυνατόν να
παρατείνεται κατά είκοσι εργάσιµες επιπλέον ηµέρες για τις µεγάλης
κλίµακας ή τις περίπλοκες αιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιείται στον αιτούντα, εντός τριών εβδοµάδων µετά την αρχική
αίτηση, ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία
της.

1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα διαθέτουν τα έγγραφά τους
υπό οποιαδήποτε προϋφιστάµενη µορφή ή γλώσσα, µε ηλεκτρονικά
µέσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγµένο. 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.
2. Βάσει της παρούσας οδηγίας, δεν µπορεί να απαιτηθεί από
τους φορείς του δηµόσιου τοµέα να συνεχίσουν την παραγωγή συγκεκριµένου τύπου εγγράφων για το σκοπό της περαιτέρω χρήσης
των εν λόγω εγγράφων από οργανισµό του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα.

Άρθρο 6
Αρχές που διέπουν τη χρέωση
Εφόσον χρεώνονται τέλη, το συνολικό έσοδο από την παροχή και
την άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω 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.
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Άρθρο 7
∆ιαφάνεια
Οι τυχόν όροι και πάγια τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων
τα οποία βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δηµόσιου τοµέα προκαθορίζονται και δηµοσιεύονται, µε ηλεκτρονικά µέσα όπου αυτό
είναι δυνατό και ενδεδειγµένο. Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, ο φορέας του δηµοσίου αναφέρει τη βάση υπολογισµού για
το δηµοσιευόµενο τέλος. Ο οικείος φορέας του δηµόσιου τοµέα
αναφέρει επίσης τους παράγοντες που θα λαµβάνονται υπόψη για
τον υπολογισµό των τελών στις ιδιότυπες περιπτώσεις. Οι φορείς
του δηµοσίου τοµέα µεριµνούν ώστε οι αιτούντες έγγραφα για
περαιτέρω χρήση να ενηµερώνονται σχετικά µε τα ένδικα βοηθήµατα που µπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που τους επηρεάζουν.

Άρθρο 8
Άδειες
1.
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα δύνανται να επιτρέπουν την
άνευ όρων περαιτέρω χρήση εγγράφων ή να επιβάλλουν όρους,
ενδεχοµένως µέσω αδειοδότησης, για σχετικά θέµατα. Οι όροι αυτοί
δεν περιορίζουν άνευ λόγου τις δυνατότητες περαιτέρω χρήσης και
δεν χρησιµοποιούνται για τον περιορισµό του ανταγωνισµού.
2.
Στα κράτη µέλη όπου χρησιµοποιούνται άδειες, τα κράτη
µέλη εξασφαλίζουν ότι διατίθενται, σε ψηφιακή µορφή και µε δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους, τυποποιηµένες άδειες για
την περαιτέρω χρήση των εγγράφων του δηµόσιου τοµέα, οι οποίες
είναι δυνατόν να προσαρµόζονται προκειµένου να αντιµετωπίζονται
ειδικότερες αιτήσεις αδειοδότησης. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν
όλους τους φορείς του δηµόσιου τοµέα να χρησιµοποιούν τις
τυποποιηµένες άδειες.
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2. Εάν τα έγγραφα χρησιµοποιούνται περαιτέρω από φορέα του
δηµόσιου τοµέα ως αρχικό υλικό για τις εµπορικές δραστηριότητές
του που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της δηµόσιας αποστολής του, τα έγγραφα για τις εν λόγω δραστηριότητες παρέχονται µε τα ίδια τέλη και τους λοιπούς όρους που ισχύουν για τους
άλλους χρήστες.

Άρθρο 11
Απαγόρευση αποκλειστικών ρυθµίσεων
1. Η περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι ελεύθερη για όλους τους
δυνητικούς παράγοντες της αγοράς, ακόµα και εάν ένας ή περισσότεροι παράγοντες της αγοράς εκµεταλλεύονται ήδη προϊόντα προστιθέµενης αξίας που βασίζονται στα εν λόγω έγγραφα. Συµβάσεις
ή άλλες ρυθµίσεις µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα που
κατέχουν τα έγγραφα και τρίτων δεν θεµελιώνουν αποκλειστικά
δικαιώµατα.
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, και, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον κάθε τριετία. Οι
αποκλειστικές ρυθµίσεις που καθορίζονται µετά την έναρξη ισχύος
της παρούσας οδηγίας είναι διαφανείς και δηµοσιοποιούνται.
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 ∆εκεµβρίου 2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

Άρθρο 12

Πρακτικά µέτρα

Εφαρµογή

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να λαµβάνονται τα απαραίτητα
πρακτικά µέτρα που διευκολύνουν την αναζήτηση διαθέσιµων προς
περαιτέρω χρήση εγγράφων, όπως οι κατάλογοι, µε κατά προτίµηση
ηλεκτρονική πρόσβαση, των κυριότερων εγγράφων και οι ιστοσελίδες που συνδέονται µε αποκεντρωµένους καταλόγους.

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιουλίου 2005. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

ΑΠΟΦΥΓΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 13
Άρθρο 10
Αποφυγή διακρίσεων
1.
Όλοι οι επιβαλλόµενοι όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων δεν επιφέρουν διακρίσεις µεταξύ συγκρίσιµων κατηγοριών
περαιτέρω χρήσης.

Επανεξέταση
1. Η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας πριν από την 1η Ιουλίου 2008 και κοινοποιεί
τα αποτελέσµατα της επανεξέτασης αυτής, µαζί µε τυχόν προτάσεις
για τροποποιήσεις της οδηγίας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο.
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2.
Αντικείµενο της επανεξέτασης είναι ιδίως το πεδίο εφαρµογής
και ο αντίκτυπος της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένου του
βαθµού αύξησης της περαιτέρω χρήσης των εγγράφων του δηµόσιου τοµέα, των συνεπειών της εφαρµογής των αρχών που διέπουν
τη χρέωση και της περαιτέρω χρήσης επίσηµων εγγράφων νοµοθετικής και διοικητικής φύσεως, καθώς και οι περαιτέρω δυνατότητες
βελτίωσης της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και η
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας περιεχοµένου.

31.12.2003
Άρθρο 15
Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2003.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

G. ALEMANNO

