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5.9.2018 A8-0245/97 

Τροπολογία  97 

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 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 38 α) Για την εφαρμογή των μέτρων 

αυτών, η συνεργασία μεταξύ των φορέων 

παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας και των δικαιούχων είναι 

ουσιαστικής σημασίας. Οι δικαιούχοι θα 

πρέπει να προσδιορίζουν επακριβώς 

στους παρόχους υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας τα έργα ή το 

άλλο υλικό για το οποίο διεκδικούν τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι 

δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρούν την 

ευθύνη για ισχυρισμούς που 

διατυπώνονται από τρίτους όσον αφορά 

τη χρήση έργων τα οποία θα έχουν 

προσδιορίσει ως δικά τους κατά την 

εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας 

έχουν συνάψει με τον πάροχο υπηρεσιών 

της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/98 

Τροπολογία  98 

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 39 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(39) Η συνεργασία μεταξύ των 

παρόχων 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, 

και των δικαιούχων είναι αναγκαία για τη 

λειτουργία τεχνολογιών, όπως τεχνολογίες 

αναγνώρισης περιεχομένου. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, οι δικαιούχοι θα πρέπει να 

παρέχουν τα αναγκαία δεδομένα ώστε να 

επιτρέπουν στις υπηρεσίες να 

προσδιορίζουν το περιεχόμενό τους και οι 

υπηρεσίες θα πρέπει να επιδεικνύουν 

διαφάνεια έναντι των δικαιούχων όσον 

αφορά τις τεχνολογίες που εγκαθιστούν, 

ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της 

καταλληλότητάς τους. Οι υπηρεσίες θα 

πρέπει ειδικότερα να παρέχουν στους 

δικαιούχους πληροφορίες σχετικά με το 

είδος των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιούνται, τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργούν και το ποσοστό 

επιτυχίας τους για την αναγνώριση του 

περιεχομένου των δικαιούχων. Οι εν λόγω 

τεχνολογίες θα πρέπει επίσης να 

επιτρέπουν στους δικαιούχους να 

λαμβάνουν πληροφορίες από τους 

διαγράφεται 
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παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας σχετικά με τη χρήση του 

περιεχομένου τους που καλύπτεται από 

μια συμφωνία. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/99 

Τροπολογία  99 

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 

Τίτλος IV – Κεφάλαιο 2 – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ορισμένες χρήσεις προστατευόμενου 

περιεχομένου από επιγραμμικές 

υπηρεσίες 

Ορισμένες χρήσεις προστατευόμενου 

επιγραμμικού περιεχομένου 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/100 

Τροπολογία  100 

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 

Άρθρο 13 – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χρήση προστατευόμενου περιεχομένου 

από παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας 

της πληροφορίας που αποθηκεύουν και 

δίνουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό έργων 

και άλλου υλικού που αναφορτώνονται 

από τους χρήστες τους 

Χρήση προστατευόμενου περιεχομένου 

από παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας 

της πληροφορίας που αποθηκεύουν και 

δίνουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό έργων 

και άλλου υλικού 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/101 

Τροπολογία  101 

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 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας που 

αποθηκεύουν και παρέχουν στο κοινό 

πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό έργων ή 

άλλου υλικού που αναφορτώνονται από 

τους χρήστες τους, λαμβάνουν, σε 

συνεργασία με τους δικαιούχους, μέτρα με 

σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργίας 

των συμφωνιών που συνάπτονται με 

δικαιούχους για τη χρήση των έργων τους 

ή άλλου υλικού ή την αποτροπή της 

διαθεσιμότητας στις υπηρεσίες τους 

έργων ή άλλου υλικού που 

προσδιορίζονται από τους δικαιούχους, 

μέσω της συνεργασίας με τους παρόχους 

υπηρεσιών. Τα εν λόγω μέτρα, όπως η 

χρήση αποτελεσματικών τεχνολογιών 

αναγνώρισης περιεχομένου, είναι 

κατάλληλα και αναλογικά. Οι πάροχοι 

υπηρεσιών παρέχουν στους δικαιούχους 

επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τη 

λειτουργία και την εφαρμογή των μέτρων, 

ενώ, όπου συντρέχει περίπτωση, 

υποβάλλουν και κατάλληλες αναφορές 

σχετικά με την αναγνώριση και τη χρήση 

των έργων και άλλου υλικού. 

1. Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας προσφέρουν 

στους χρήστες υπηρεσίες αποθήκευσης 

περιεχομένου και παρέχουν στο κοινό 

πρόσβαση σε περιεχόμενο, και όταν η εν 

λόγω δραστηριότητα δεν είναι επιλέξιμη 

για τις εξαιρέσεις από την ευθύνη που 

προβλέπονται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ, 

λαμβάνουν κατάλληλα και αναλογικά 

μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση της 

λειτουργίας των συμφωνιών 

παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης που 

συνάπτονται με δικαιούχους. Η εφαρμογή 

των συμφωνιών αυτών σέβεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και 

δεν επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών 

της κοινωνίας της πληροφορίας 

υποχρέωση παρακολούθησης των 

πληροφοριών που μεταδίδουν ή 

αποθηκεύουν, σύμφωνα με το άρθρο 15 

της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. 

Or. en 
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