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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Τα τελευταία χρόνια η λειτουργία 

της αγοράς του επιγραμμικού 

περιεχομένου κατέστη πιο σύνθετη. Οι 

επιγραμμικές υπηρεσίες που παρέχουν 

πρόσβαση σε περιεχόμενο που 

προστατεύεται από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο 

αναφορτώνεται από τους χρήστες τους 

χωρίς τη συμμετοχή των κατόχων των 

δικαιωμάτων, έχουν γνωρίσει άνθηση και 

έχουν καταστεί βασικές πηγές 

επιγραμμικής πρόσβασης σε περιεχόμενο. 

Αυτό έχει αντίκτυπο στις δυνατότητες 

των δικαιούχων να προσδιορίζουν κατά 

πόσον, και υπό ποιες προϋποθέσεις, 

χρησιμοποιείται το έργο τους και άλλο 

υλικό, καθώς και στις πιθανότητες που 

έχουν να λάβουν κατάλληλη αμοιβή για 

αυτό. 

(37) Η εξέλιξη των ψηφιακών 

τεχνολογιών έχει οδηγήσει στην εμφάνιση 

νέων επιχειρηματικών μοντέλων και έχει 

ενισχύσει τον ρόλο του διαδικτύου ως 

κύριας αγοράς για τη διανομή και την 

πρόσβαση σε περιεχόμενο που 

προστατεύεται από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Με την πάροδο 

των ετών, οι επιγραμμικές υπηρεσίες που 

επιτρέπουν στους χρήστες τους να 

αναφορτώνουν έργα και να τα καθιστούν 

προσβάσιμα στο κοινό έχουν γνωρίσει 

άνθηση και έχουν καταστεί σημαντικές 

πηγές επιγραμμικής πρόσβασης σε 

περιεχόμενο, επιτρέποντας την 

ποικιλομορφία και την εύκολη πρόσβαση 

στο περιεχόμενο, αλλά δημιουργώντας 

επίσης προκλήσεις όταν αναφορτώνεται 

περιεχόμενο που προστατεύεται από 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

χωρίς προηγούμενη άδεια από τους 

δικαιούχους. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 37α) Σήμερα η κατανάλωση 

δημιουργικού περιεχομένου είναι 

μεγαλύτερη από ποτέ. Τούτο 

διευκολύνεται από τις διαδικτυακές 

πλατφόρμες και τις υπηρεσίες 

συγκέντρωσης. Αυτές αποτελούν μέσο για 

την παροχή ευρύτερης πρόσβασης σε 

πολιτιστικά και δημιουργικά έργα και 

προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την 

ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 

μοντέλων στους κλάδους του πολιτισμού 

και της δημιουργικότητας· Παράλληλα, οι 

καλλιτέχνες και οι δημιουργοί έχουν 

αγωνιστεί για να δουν ανάλογες αυξήσεις 

σε έσοδα από αυτή την αύξηση στην 

κατανάλωση. Ένας από τους λόγους που 

συμβαίνει αυτό θα μπορούσε να είναι η 

έλλειψη σαφήνειας σε σχέση με το 

καθεστώς αυτών των επιγραμμικών 

υπηρεσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία για 

το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρέπει να γίνει η 

εξέταση του τρόπου με τον οποίο αυτή η 

διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει με 

μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και με 

σεβασμό προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνών 

και των χρηστών, και είναι σημαντικό να 

εξασφαλιστούν διαφάνεια και ίσοι όροι 

ανταγωνισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές 
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σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος 

ευθύνης των μεσαζόντων, ώστε να 

μπορέσουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες 

να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους και 

να συμμορφωθούν με τους κανόνες περί 

ευθύνης, και προκειμένου να βελτιωθεί η 

ασφάλεια δικαίου, και να ενισχυθεί η 

εμπιστοσύνη των χρηστών. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας αποθηκεύουν 

και παρέχουν πρόσβαση στο κοινό σε έργα 

ή άλλο υλικό που προστατεύονται από 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 

οποία αναφορτώνονται από τους χρήστες 

τους, και, ως εκ τούτου, δεν 

περιορίζονται σε απλή παροχή των 

υλικών μέσων και εκτελούν πράξη 

παρουσίασης στο κοινό, είναι 

υποχρεωμένοι να συνάπτουν συμφωνίες 

παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης με 

τους δικαιούχους, εκτός εάν είναι 

επιλέξιμοι για την απαλλαγή από την 

ευθύνη που προβλέπεται στο άρθρο 14 της 

οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34. 

(38) Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας προσφέρουν 

στους χρήστες την υπηρεσία 

αποθήκευσης και παρέχουν πρόσβαση σε 

περιεχόμενο στο κοινό και εφόσον αυτή η 

δραστηριότητα συνιστά πράξη 

επικοινωνίας προς το κοινό και δεν είναι 

απλώς τεχνικής, αυτόματης και 

παθητικής φύσεως, πρέπει να είναι 

υποχρεωμένοι να συνάπτουν συμφωνίες 

παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης με 

τους δικαιούχους σε ό,τι αφορά τα 

προστατευμένα από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας έργα ή άλλο 

υλικό, εκτός εάν είναι επιλέξιμοι για τις 

εξαιρέσεις που προβλέπονται στην οδηγία 

2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34. 

––––––––––––––– –––––––––––––– 

34 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 

πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 

178 της 17.7.2000, σ. 1-16). 

34 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 

πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 

178 της 17.7.2000, σ. 1). 

Or. en 



 

AM\1162306EL.docx  PE624.050v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.9.2018 A8-0245/95 

Τροπολογία  95 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 38 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά το άρθρο 14, είναι 

απαραίτητο να επαληθεύεται αν ο 

πάροχος υπηρεσιών διαδραματίζει ενεργό 

ρόλο, μεταξύ άλλων με τη βελτιστοποίηση 

της παρουσίασης των έργων ή του υλικού 

που αναφορτώνονται ή με την προώθησή 

τους, ανεξάρτητα από τη φύση των 

μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

σκοπό αυτό. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Αιτιολογική σκέψη 38 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να διασφαλίζεται η λειτουργία των 

συμφωνιών παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης, οι πάροχοι υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας που 

αποθηκεύουν και παρέχουν πρόσβαση 

στο κοινό σε μεγάλες ποσότητες έργων ή 

άλλου υλικού που προστατεύονται από 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 

οποία αναφορτώνονται από τους χρήστες 

τους, θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα 

και αναλογικά μέτρα για τη διασφάλιση 

της προστασίας των έργων ή του άλλου 

υλικού, όπως εφαρμογή αποτελεσματικών 

τεχνολογιών. Η εν λόγω υποχρέωση θα 

πρέπει να ισχύει επίσης όταν οι πάροχοι 

υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας είναι επιλέξιμοι για την 

απαλλαγή από την ευθύνη που 

προβλέπεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ. 

Για να διασφαλίζεται η λειτουργία των 

συμφωνιών παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης, οι πάροχοι υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας που 

εμπλέκονται ενεργά και άμεσα στην 

παραχώρηση στους χρήστες της 

δυνατότητας αναφόρτωσης, καθιστώντας 

τα έργα διαθέσιμα και προωθώντας τα 

έργα στο κοινό, θα πρέπει να λαμβάνουν 

κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για τη 

διασφάλιση της προστασίας των έργων ή 

του άλλου υλικού. Τα μέτρα αυτά πρέπει 

να σέβονται τον Χάρτη για τα Θεμελιώδη 

Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και δεν πρέπει να επιβάλλουν στους 

παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας γενική υποχρέωση 

παρακολούθησης των πληροφοριών που 

μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, σύμφωνα με 

το άρθρο 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. 

Or. en 

 

 


