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5.9.2018 A8-0245/102 

Τροπολογία  102 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία 

των συμφωνιών παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, οι πάροχοι υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας και οι 

δικαιούχοι συνεργάζονται μεταξύ τους. Οι 

δικαιούχοι προσδιορίζουν επακριβώς 

στους παρόχους υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας τα έργα ή 

άλλο υλικό για τα οποία κατέχουν τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι 

πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας ενημερώνουν τους 

δικαιούχους όσον αφορά τα μέτρα που 

λαμβάνουν και την ακρίβεια της 

λειτουργίας τους, ενώ, όπου συντρέχει 

περίπτωση, υποβάλλουν περιοδικές 

εκθέσεις σχετικά με την αναγνώριση και 

τη χρήση των έργων και άλλου υλικού. 
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5.9.2018 A8-0245/103 

Τροπολογία  103 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

πάροχοι υπηρεσιών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 καθιερώνουν μηχανισμούς 

παραπόνων και επανόρθωσης που είναι 

διαθέσιμοι στους χρήστες σε περίπτωση 

διαφορών σε σχέση με την εφαρμογή των 

μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 

1. 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

πάροχοι υπηρεσιών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, σε συνεργασία με τους 

δικαιούχους, καθιερώνουν μηχανισμούς 

παραπόνων που είναι διαθέσιμοι στους 

χρήστες σε περίπτωση διαφορών σε σχέση 

με την εφαρμογή των συμφωνιών 

παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/104 

Τροπολογία  104 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε 

δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή, 

προκειμένου να διεκδικήσουν το 

δικαίωμα χρήσης που διαθέτουν δυνάμει 

εξαίρεσης ή περιορισμού και να 

προσφύγουν έναντι οιωνδήποτε 

περιοριστικών μέτρων συμφωνούνται 

βάσει της παραγράφου 3. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/105 

Τροπολογία  105 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν, κατά 

περίπτωση, τη συνεργασία μεταξύ των 

παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας και των δικαιούχων, μέσω 

διαλόγων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με 

σκοπό τον καθορισμό βέλτιστων 

πρακτικών, όπως κατάλληλων και 

αναλογικών τεχνολογιών αναγνώρισης 

περιεχομένου, λαμβάνοντας υπόψη 
μεταξύ άλλων και τη φύση των υπηρεσιών, 

τη διαθεσιμότητα των τεχνολογιών και την 

αποτελεσματικότητά τους ενόψει των 

τεχνολογικών εξελίξεων. 

3. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν, κατά 

περίπτωση, τη συνεργασία μεταξύ των 

παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, των εκπροσώπων των 

χρηστών, και των δικαιούχων, μέσω 

διαλόγων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με 

σκοπό τον καθορισμό βέλτιστων 

πρακτικών για την εφαρμογή της 

παραγράφου 1. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται είναι κατάλληλα και 

αναλογικά και συνεκτιμούν μεταξύ άλλων 

και τη φύση των υπηρεσιών, τη 

διαθεσιμότητα των τεχνολογιών και την 

αποτελεσματικότητά τους ενόψει των 

τεχνολογικών εξελίξεων. 

Or. en 

 

 


