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Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

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 

παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας σχετικά με τη χρήση του 

διαγράφεται 
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περιεχομένου τους που καλύπτεται από 

μια συμφωνία. 

Or. pt 
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Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 45 -α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  45 -α) Η παρούσα οδηγία εγγυάται την 

αρχή της μη οπισθοδρόμησης, σύμφωνα 

με την οποία υπερισχύει η νομοθεσία των 

κρατών μελών που διαθέτουν 

ευνοϊκότερο νομοθετικό πλαίσιο για τους 

συγγραφείς, τους δημιουργούς, τους 

ερμηνευτές ή εκτελεστές και τους 

χρήστες ή των οποίων το ευνοϊκότερο για 

τα πρόσωπα αυτά νομικό πλαίσιο 

διαμορφώθηκε μετά την έναρξη ισχύος 

της παρούσας οδηγίας. 

Or. pt 
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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 3 - σημείο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 

εξαίρεση στα δικαιώματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 

2001/29/ΕΚ, στα άρθρα 5 στοιχείο α) και 7 

παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΟΚ και 

στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας σχετικά με τις αναπαραγωγές και 

τις εξαγωγές που πραγματοποιούνται από 

ερευνητικούς οργανισμούς με σκοπό την 

εξόρυξη κειμένων και δεδομένων από έργα 

ή άλλο υλικό στα οποία έχουν αποκτήσει 

νόμιμη πρόσβαση για τους σκοπούς της 

επιστημονικής έρευνας. 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 

εξαίρεση στα δικαιώματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 

2001/29/ΕΚ, στα άρθρα 5 στοιχείο α) και 7 

παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΟΚ και 

στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας σχετικά με τις αναπαραγωγές και 

τις εξαγωγές που πραγματοποιούνται από 

ερευνητικούς οργανισμούς ή εκπαιδευτικά 

ιδρύματα ή οργανισμούς πολιτιστικής 

κληρονομιάς, με σκοπό την εξόρυξη 

κειμένων και δεδομένων από έργα ή άλλο 

υλικό στα οποία έχουν νόμιμη πρόσβαση 

για τους σκοπούς της επιστημονικής 

έρευνας ή στο πλαίσιο της αποστολής 

τους για την πολιτιστική προστασία. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να συμβάλλουν 

στην τόνωση της έρευνας και της 

καινοτομίας, και επομένως η εξόρυξη 

κειμένων και δεδομένων θα πρέπει επίσης 

να επιτρέπεται για άλλους σκοπούς εκτός 

από τους καθαρά επιστημονικούς. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το 

ενδεχόμενο επέκτασης του φάσματος των 

οργανισμών που καλύπτονται από την 

εξαίρεση, υπό την προϋπόθεση ότι 

επιδιώκουν σκοπούς δημόσιου 

συμφέροντος. 

Or. pt 
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Τροπολογία  115 
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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 3 - σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι δικαιούχοι επιτρέπεται να 

εφαρμόζουν μέτρα με σκοπό την 

εξασφάλιση της ασφάλειας και της 

ακεραιότητας των δικτύων και των 

βάσεων δεδομένων όπου φιλοξενούνται τα 

έργα ή άλλο υλικό. Τα εν λόγω μέτρα δεν 

υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη του στόχου αυτού. 

3. Πρέπει να εξασφαλίζονται η 

ασφάλεια και η ακεραιότητα των δικτύων 

και των βάσεων δεδομένων όπου 

φιλοξενούνται τα έργα ή άλλο 

προστατευόμενο υλικό. Τα μέτρα για την 

επίτευξη του στόχου αυτού δεν θα πρέπει 

να υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια Η 

υπέρβαση δεν μπορεί να αποφευχθεί με 

τεχνολογικά προστατευτικά μέτρα. 

Or. pt 
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João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 
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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 3 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  4α. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι αναπαραγωγές και οι 

εξαγωγές που γίνονται για σκοπούς 

εξόρυξης κειμένων και δεδομένων 

αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο που 

εξασφαλίζει ότι τα αντίγραφα 

χρησιμοποιούνται για επιστημονική 

έρευνα και μεταφορά και ανταλλαγή 

γνώσεων μεταξύ ερευνητικών 

οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 

ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και 

άλλων φορέων που καθορίζονται από τα 

κράτη μέλη. 

Or. pt 
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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 4 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  4α. Το σύστημα που θεσπίζεται στο 

παρόν άρθρο εφαρμόζεται στη χρήση 

προστατευόμενου υλικού εντός των 

εγκαταστάσεων των ιδρυμάτων 

πολιτιστικής κληρονομιάς ή μέσω 

ασφαλούς ηλεκτρονικού δικτύου στο 

οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι χρήστες 

των εν λόγω ιδρυμάτων. Το παρόν άρθρο 

ισχύει επίσης και για τις επιχειρήσεις 

κατάρτισης ή τις επιχειρήσεις που 

παρέχουν κατάρτιση στους υπαλλήλους 

τους· στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 

ασφαλές ηλεκτρονικό δίκτυο προσβάσιμο 

μόνο από τους μαθητές, τους 

σπουδαστές, τους γονείς, τους φροντιστές 

και το διδακτικό προσωπικό· σε 

συνέδρια, εργαστήρια και άλλες 

εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που 

πραγματοποιούνται εκτός του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος· στους 

ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, τις 

ανοικτές μαθησιακές κοινότητες και τα 

ανοικτά μαθήματα εξ αποστάσεως· 

Or. pt 

 

 


