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Τροπολογία  137 

Axel Voss 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 31 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Ο ελεύθερος και πολυφωνικός 

Τύπος είναι απαραίτητος για να 

διασφαλίζεται η ποιοτική δημοσιογραφία 

και η πρόσβαση των πολιτών στην 

ενημέρωση. Συμβάλλει καθοριστικά στον 

δημόσιο διάλογο και την ορθή λειτουργία 

της δημοκρατικής κοινωνίας. Κατά τη 

μετάβαση από την έντυπη στην ψηφιακή 

μορφή, οι εκδότες Τύπου αντιμετωπίζουν 

προβλήματα όσον αφορά την αδειοδότηση 

της επιγραμμικής χρήσης των εκδόσεών 

τους και την απόσβεση των επενδύσεών 

τους. Ελλείψει αναγνώρισης των εκδοτών 

Τύπου ως δικαιούχων, η αδειοδότηση και η 

επιβολή του νόμου στο ψηφιακό 

περιβάλλον είναι συχνά πολύπλοκη και 

αναποτελεσματική. 

(31) Ο ελεύθερος και πολυφωνικός 

Τύπος είναι απαραίτητος για να 

διασφαλίζεται η ποιοτική δημοσιογραφία 

και η πρόσβαση των πολιτών στην 

ενημέρωση. Συμβάλλει καθοριστικά στον 

δημόσιο διάλογο και την ορθή λειτουργία 

της δημοκρατικής κοινωνίας. Η 

αυξανόμενη ανισορροπία μεταξύ ισχυρών 

πλατφορμών και εκδοτών Τύπου, στους 

οποίους μπορεί να περιλαμβάνονται και 

ειδησεογραφικά πρακτορεία, έχει ήδη 

οδηγήσει σε σημαντική συρρίκνωση του 

τοπίου των μέσων ενημέρωσης σε 

περιφερειακό επίπεδο. Κατά τη μετάβαση 

από την έντυπη στην ψηφιακή μορφή, οι 

εκδότες Τύπου και τα ειδησεογραφικά 

πρακτορεία αντιμετωπίζουν προβλήματα 

όσον αφορά την αδειοδότηση της 

επιγραμμικής χρήσης των εκδόσεών τους 

και την απόσβεση των επενδύσεών τους. 

Ελλείψει αναγνώρισης των εκδοτών Τύπου 

ως δικαιούχων, η αδειοδότηση και η 

επιβολή του νόμου στο ψηφιακό 

περιβάλλον είναι συχνά πολύπλοκη και 

αναποτελεσματική. 

Or. en 



 

AM\1162332EL.docx  PE624.050v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/138 

Τροπολογία  138 

Axel Voss 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Η οργανωτική και οικονομική 

συμβολή των εκδοτών στην παραγωγή 

εκδόσεων Τύπου πρέπει να αναγνωρίζεται 

και να ενθαρρύνεται περαιτέρω ώστε να 

διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του 

εκδοτικού κλάδου. Είναι επομένως 

αναγκαίο να παρέχεται σε επίπεδο Ένωσης 

εναρμονισμένη έννομη προστασία για τις 

εκδόσεις Τύπου όσον αφορά τις ψηφιακές 

χρήσεις. Η εν λόγω προστασία θα πρέπει 

να διασφαλίζεται με αποτελεσματικό 

τρόπο μέσω της θέσπισης, στην ενωσιακή 

νομοθεσία, δικαιωμάτων που σχετίζονται 

με την πνευματική ιδιοκτησία για την 

αναπαραγωγή και τη διάθεση στο κοινό 

εκδόσεων Τύπου όσον αφορά τις ψηφιακές 

χρήσεις. 

(32) Η οργανωτική και οικονομική 

συμβολή των εκδοτών στην παραγωγή 

εκδόσεων Τύπου πρέπει να αναγνωρίζεται 

και να ενθαρρύνεται περαιτέρω ώστε να 

διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του 

εκδοτικού κλάδου και να εξασφαλίζεται 

συνεπώς η παροχή αξιόπιστης 

ενημέρωσης. Είναι επομένως αναγκαίο να 

παρέχουν τα κράτη μέλη σε επίπεδο 

Ένωσης έννομη προστασία για τις 

εκδόσεις Τύπου στην Ένωση όσον αφορά 

τις ψηφιακές χρήσεις. Η εν λόγω 

προστασία θα πρέπει να διασφαλίζεται με 

αποτελεσματικό τρόπο μέσω της θέσπισης, 

στην ενωσιακή νομοθεσία, δικαιωμάτων 

που σχετίζονται με την πνευματική 

ιδιοκτησία για την αναπαραγωγή και τη 

διάθεση στο κοινό εκδόσεων Τύπου όσον 

αφορά τις ψηφιακές χρήσεις, προκειμένου 

να καταβάλλεται δίκαιη και αναλογική 

αμοιβή για τις χρήσεις αυτές. Οι ιδιώτες 

χρήστες θα πρέπει να εξαιρεθούν από την 

παρούσα αναφορά. Επιπλέον, η 

καταχώρηση σε μηχανή αναζήτησης δεν 

θα πρέπει να θεωρείται εύλογη και 

αναλογική αμοιβή. 
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Τροπολογία  139 

Axel Voss 
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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 33 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, είναι αναγκαίο να οριστεί η 

έννοια της έκδοσης Τύπου κατά τρόπον 

ώστε να καλύπτει μόνο δημοσιογραφικές 

εκδόσεις, που δημοσιεύονται από πάροχο 

υπηρεσιών και ενημερώνονται σε 

περιοδική ή τακτική βάση σε οποιοδήποτε 

μέσο, για σκοπούς ενημέρωσης ή 

ψυχαγωγίας. Οι εν λόγω εκδόσεις θα 

μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για 

παράδειγμα, καθημερινές εφημερίδες, 

εβδομαδιαία ή μηνιαία περιοδικά γενικού ή 

ειδικού ενδιαφέροντος και 

ειδησεογραφικούς δικτυακούς τόπους. Οι 

περιοδικές εκδόσεις που εκδίδονται για 

επιστημονικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς, 

όπως τα επιστημονικά περιοδικά, δεν θα 

πρέπει να καλύπτονται από την προστασία 

που παρέχεται στις εκδόσεις Τύπου 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω 

προστασία δεν καλύπτει πράξεις χρήσης 

υπερσυνδέσμων (hyperlinking), οι οποίες 

δεν συνιστούν παρουσίαση στο κοινό. 

(33) Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, είναι αναγκαίο να οριστεί η 

έννοια της έκδοσης Τύπου κατά τρόπον 

ώστε να καλύπτει μόνο δημοσιογραφικές 

εκδόσεις, που δημοσιεύονται από πάροχο 

υπηρεσιών και ενημερώνονται σε 

περιοδική ή τακτική βάση σε οποιοδήποτε 

μέσο, για σκοπούς ενημέρωσης ή 

ψυχαγωγίας. Οι εν λόγω εκδόσεις θα 

μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για 

παράδειγμα, καθημερινές εφημερίδες, 

εβδομαδιαία ή μηνιαία περιοδικά γενικού ή 

ειδικού ενδιαφέροντος και 

ειδησεογραφικούς δικτυακούς τόπους. Οι 

περιοδικές εκδόσεις που εκδίδονται για 

επιστημονικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς, 

όπως τα επιστημονικά περιοδικά, δεν θα 

πρέπει να καλύπτονται από την προστασία 

που παρέχεται στις εκδόσεις Τύπου 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω 

προστασία δεν καλύπτει πράξεις χρήσης 

υπερσυνδέσμων (hyperlinking). Η 

προστασία δεν καλύπτει επίσης 

πληροφορίες που αναφέρονται σε 

δημοσιογραφικά άρθρα στον Τύπο και 

δεν εμποδίζει, επομένως, την αναφορά 

των πληροφοριών αυτών. 
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Τροπολογία  140 
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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 34 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Τα δικαιώματα που χορηγούνται 

στους εκδότες Τύπου δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας θα πρέπει να έχουν το 

ίδιο πεδίο εφαρμογής με τα δικαιώματα 

αναπαραγωγής και διάθεσης στο κοινό που 

προβλέπονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, σε 

ό,τι αφορά τις ψηφιακές χρήσεις. Θα 

πρέπει επίσης να υπόκεινται στις ίδιες 

διατάξεις σχετικά με τις εξαιρέσεις και 

τους περιορισμούς με αυτές που ισχύουν 

για τα δικαιώματα που προβλέπονται στην 

οδηγία 2001/29/ΕΚ, 

συμπεριλαμβανομένης της εξαίρεσης από 

το δικαίωμα παράθεσης αποσπασμάτων με 

σκοπό την άσκηση κριτικής ή 

βιβλιοπαρουσίασης, η οποία προβλέπεται 

στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της 

εν λόγω οδηγίας. 

(34) Τα δικαιώματα που χορηγούνται 

στους εκδότες Τύπου δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας θα πρέπει να έχουν το 

ίδιο πεδίο εφαρμογής με τα δικαιώματα 

αναπαραγωγής και διάθεσης στο κοινό που 

προβλέπονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, σε 

ό,τι αφορά τις ψηφιακές χρήσεις. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να 

υποβάλλουν τα δικαιώματα αυτά στις 

ίδιες διατάξεις σχετικά με τις εξαιρέσεις 

και τους περιορισμούς με αυτές που 

ισχύουν για τα δικαιώματα που 

προβλέπονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, 

συμπεριλαμβανομένης της εξαίρεσης από 

το δικαίωμα παράθεσης αποσπασμάτων με 

σκοπό την άσκηση κριτικής ή 

βιβλιοπαρουσίασης, η οποία προβλέπεται 

στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της 

εν λόγω οδηγίας. 
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Axel Voss 
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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 35 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Η προστασία που παρέχεται στους 

εκδότες Τύπου δυνάμει της παρούσας 

οδηγίας δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα 

δικαιώματα των δημιουργών και άλλων 

δικαιούχων στα έργα και άλλο υλικό που 

περιλαμβάνονται σε αυτές τις εκδόσεις, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά τον βαθμό στον 

οποίο οι δημιουργοί και άλλοι δικαιούχοι 

μπορούν να εκμεταλλεύονται τα έργα τους 

ή άλλο υλικό ανεξάρτητα από την έκδοση 

Τύπου στην οποία ενσωματώνονται. Κατά 

συνέπεια, οι εκδότες Τύπου δεν θα πρέπει 

να είναι σε θέση να επικαλούνται την 

προστασία που χορηγείται σε αυτούς 

έναντι δημιουργών και άλλων δικαιούχων. 

Τούτο δεν θίγει τις συμβατικές ρυθμίσεις 

που συμφωνούνται μεταξύ των εκδοτών 

Τύπου αφενός και των δημιουργών και 

άλλων δικαιούχων αφετέρου. 

(35) Η προστασία που παρέχεται στους 

εκδότες Τύπου δυνάμει της παρούσας 

οδηγίας δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα 

δικαιώματα των δημιουργών και άλλων 

δικαιούχων στα έργα και άλλο υλικό που 

περιλαμβάνονται σε αυτές τις εκδόσεις, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά τον βαθμό στον 

οποίο οι δημιουργοί και άλλοι δικαιούχοι 

μπορούν να εκμεταλλεύονται τα έργα τους 

ή άλλο υλικό ανεξάρτητα από την έκδοση 

Τύπου στην οποία ενσωματώνονται. Κατά 

συνέπεια, οι εκδότες Τύπου δεν θα πρέπει 

να είναι σε θέση να επικαλούνται την 

προστασία που χορηγείται σε αυτούς 

έναντι δημιουργών και άλλων δικαιούχων. 

Οι δημιουργοί των οποίων έργα 

ενσωματώνονται σε δημοσίευση Τύπου 

δικαιούνται να λάβουν κατάλληλο μερίδιο 
των νέων πρόσθετων εσόδων που 

λαμβάνουν οι εκδότες Τύπου για τη 

δευτερογενή χρήση των εκδόσεών τους 

από παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας 

της πληροφορίας σε σχέση με τα 

δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 

11 παράγραφος 1. 
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Τροπολογία  142 

Axel Voss 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 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) 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 

προστατευόμενο με πνευματικά 

δικαιώματα περιεχόμενο. Οι επιγραμμικές 

υπηρεσίες αποτελούν μέσο για την 

παροχή ευρύτερης πρόσβασης σε 

πολιτιστικά και δημιουργικά έργα και 

προσφέρουν στους κλάδους του 

πολιτισμού και της δημιουργικότητας 

μεγάλες ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων. Ωστόσο, αν 

και επιτρέπουν την ποικιλομορφία και 

την εύκολη πρόσβαση σε περιεχόμενο, 

δημιουργούν επίσης προβλήματα, όταν 

περιεχόμενο που προστατεύεται από 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

αναφορτώνεται χωρίς τη συγκατάθεση 

των δικαιούχων. 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 
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Τροπολογία  143 

Axel Voss 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 37 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 37 α) Ορισμένες υπηρεσίες της 

κοινωνίας της πληροφορίας, ως μέρος 

της κανονικής χρήσης τους, έχουν 

σχεδιαστεί για να παρέχουν στο κοινό 

πρόσβαση σε προστατευόμενο από 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

περιεχόμενο ή άλλο υλικό που 

αναφορτώνεται από τους χρήστες τους. Ο 

ορισμός του παρόχου υπηρεσιών 

ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας καλύπτει 

παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας, κύριος σκοπός των οποίων 

είναι να αποθηκεύουν και να παρέχουν 

πρόσβαση στο κοινό ή να μεταδίδουν 

σημαντικές ποσότητες προστατευμένου 

από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

περιεχομένου που αναφορτώνεται ή 

διατίθεται από τους χρήστες του και να 

βελτιστοποιούν το περιεχόμενο και να το 

προωθούν για κερδοσκοπικούς σκοπούς, 

μεταξύ άλλων με την απεικόνιση, τη 

σήμανση, την επίβλεψη, την αλληλουχία 

αναφορτωμένων έργων ή άλλου υλικού, 

ανεξαρτήτως των μέσων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό 

και οι οποίοι, ως εκ τούτου, 

παρεμβαίνουν ενεργητικά. Κατά 

συνέπεια, δεν μπορούν να τύχουν 

απαλλαγής από την ευθύνη που 

προβλέπεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ. Ο ορισμός των παρόχων 
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υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού 

περιεχομένου στο διαδίκτυο δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας δεν καλύπτει τις πολύ 

μικρού και τις μικρού μεγέθους 

επιχειρήσεις υπό την έννοια του τίτλου Ι 

του παραρτήματος της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, τους 

παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν για μη 

εμπορικούς σκοπούς, όπως η 

διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, και τους 

παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών όπου 

το περιεχόμενο αναφορτώνεται με την 

άδεια όλων των οικείων κατόχων 

δικαιωμάτων, όπως εκπαιδευτικά ή 

επιστημονικά αποθετήρια. Οι πάροχοι 

υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους για 

προσωπική χρήση που δεν παρέχουν 

άμεση πρόσβαση στο κοινό, πλατφόρμες 

ανάπτυξης λογισμικού ανοικτής πηγής 

και επιγραμμικές διαδικτυακές αγορές, 

των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η 

λιανική πώληση υλικών αγαθών στο 

διαδίκτυο, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 

πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου κατά την 

έννοια της παρούσας οδηγίας. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/144 

Τροπολογία  144 

Axel Voss 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 38 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

Οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου εκτελούν μια 

πράξη παρουσίασης στο κοινό και, ως εκ 

τούτου, είναι υπεύθυνοι για το 

περιεχόμενό τους και, κατά συνέπεια, θα 

πρέπει να συνάπτουν δίκαιες και 

κατάλληλες συμφωνίες παραχώρησης 

άδειας εκμετάλλευσης με τους 

δικαιούχους. Όταν συνάπτονται 

συμφωνίες παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης, θα πρέπει επίσης να 

καλύπτουν, στην ίδια έκταση και στον 

ίδιο βαθμό, την ευθύνη των χρηστών 

όταν αυτοί ενεργούν υπό μη εμπορική 

ιδιότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 11 

παράγραφος 2α, η ευθύνη των παρόχων 

υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού 

περιεχομένου σύμφωνα με το άρθρο 13 

δεν καλύπτει τις πράξεις υπερσύνδεσης 

όσον αφορά τα δημοσιεύματα του Τύπου. 

Ο διάλογος μεταξύ των ενδιαφερόμενων 

μερών έχει ουσιαστική σημασία στον 

ψηφιακό κόσμο. Θα πρέπει να 

καθορίζουν βέλτιστες πρακτικές για τη 

διασφάλιση της λειτουργίας των 

συμφωνιών παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης και της συνεργασίας 

μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών 

ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου 

και των δικαιούχων. Αυτές οι βέλτιστες 

πρακτικές θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη την έκταση του περιεχομένου της 
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υπηρεσίας που θίγει δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 

_________________  

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). 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/145 

Τροπολογία  145 

Axel Voss 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 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 

 


