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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/146 

Τροπολογία  146 

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 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. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/147 

Τροπολογία  147 

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)) 

 

Proposal for a directive 

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 

(39) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

προβλέπουν ότι, στις περιπτώσεις που οι 

δικαιούχοι δεν επιθυμούν να συνάψουν 

συμφωνίες παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης, οι πάροχοι υπηρεσιών 

ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου 

και οι δικαιούχοι θα πρέπει να 

συνεργάζονται καλή τη πίστη, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα 

είναι διαθέσιμα άνευ αδείας στις 

υπηρεσίες τους προστατευμένα έργα ή 

άλλο υλικό. Η συνεργασία μεταξύ 

παρόχων υπηρεσιών επιγραμμικού 

περιεχομένου και δικαιούχων δεν θα 

πρέπει να αποτρέπει τη διαθεσιμότητα μη 

παράνομων έργων ή άλλου 

προστατευόμενου υλικού, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

καλύπτονται από εξαίρεση ή περιορισμό 

ως προς τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 
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περιεχομένου τους που καλύπτεται από 

μια συμφωνία. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/148 

Τροπολογία  148 

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 39 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 39α) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 θέτουν 

σε εφαρμογή αποτελεσματικούς και 

ταχείς μηχανισμούς καταγγελιών και 

έννομης προστασίας που είναι διαθέσιμοι 

στους χρήστες σε περίπτωση που η 

αναφερόμενη στην παράγραφο 2α 

συνεργασία οδηγεί σε αδικαιολόγητες 

αφαιρέσεις του περιεχομένου τους. Οι 

καταγγελίες που διατυπώνονται στο 

πλαίσιο των εν λόγω μηχανισμών θα 

πρέπει να διεκπεραιώνονται αμελλητί. Οι 

δικαιούχοι θα πρέπει να αιτιολογούν τις 

αποφάσεις τους, προκειμένου να 

αποφευχθεί μια αυθαίρετη απόρριψη 

καταγγελιών. Επιπλέον, σύμφωνα με την 

οδηγία 95/46/ΕΚ, την οδηγία 200/58/ΕΚ 

και τον γενικό κανονισμό για την 

προστασία των δεδομένων, η συνεργασία 

δεν θα πρέπει να οδηγεί σε οιαδήποτε 

ταυτοποίηση μεμονωμένων χρηστών ούτε 

στην επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

επίσης να μεριμνούν ώστε οι χρήστες να 

έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητο όργανο 

επίλυσης των διαφορών καθώς και σε 

δικαστήριο ή άλλη σχετική δικαστική 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

αρχή προκειμένου να διαπιστωθεί η 

χρήση εξαίρεσης ή περιορισμού στους 

κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/149 

Τροπολογία  149 

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 39 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 39 β) Το συντομότερο δυνατό μετά την 

έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

οργανώσουν διαλόγους μεταξύ των 

ενδιαφερομένων για την εναρμόνιση και 

τον καθορισμό βέλτιστων πρακτικών. Θα 

πρέπει να εκδίδουν κατευθυντήριες 

οδηγίες ώστε να διασφαλίζεται η 

λειτουργία των συμφωνιών παραχώρησης 

αδείας και η συνεργασία μεταξύ των 

παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου και των 

δικαιούχων για τη χρήση των έργων τους 

ή άλλου υλικού κατά την έννοια της 

παρούσας οδηγίας. Κατά τον καθορισμό 

των βέλτιστων πρακτικών, θα πρέπει να 

λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και η χρήση των 

εξαιρέσεων και των περιορισμών. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει επίσης να 

δίδεται στη διασφάλιση ότι η επιβάρυνση 

για τις ΜΜΕ εξακολουθεί να είναι 

κατάλληλη και ότι αποφεύγεται η 

αυτοματοποιημένη παρεμπόδιση του 

περιεχομένου. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/150 

Τροπολογία  150 

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 2 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4 α) «πάροχος υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου»: ο πάροχος 

υπηρεσίας της κοινωνίας της 

πληροφορίας, ένας από τους κύριους 

σκοπούς του οποίου είναι να αποθηκεύει 

και να παρέχει πρόσβαση στο κοινό σε 

σημαντική ποσότητα έργων με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή σε άλλο προστατευόμενο υλικό που 

αναφορτώνονται από τους χρήστες τους, 

τα οποία η υπηρεσία βελτιστοποιεί και 

προωθεί με σκοπό το κέρδος. Οι πολύ 

μικρού και οι μικρού μεγέθους 

επιχειρήσεις κατά την έννοια του Τίτλου Ι 

του Παραρτήματος της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και οι 

υπηρεσίες που δεν επιδιώκουν 

εμπορικούς σκοπούς όπως η διαδικτυακή 

εγκυκλοπαίδεια, και οι πάροχοι 

επιγραμμικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο 

των οποίων το περιεχόμενο 

αναφορτώνεται με την άδεια όλων των 

σχετικών δικαιούχων, όπως τα 

εκπαιδευτικά ή επιστημονικά 

αποθετήρια, δεν θεωρούνται πάροχοι 

υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού 

περιεχομένου κατά την έννοια της 

παρούσας οδηγίας. Οι πάροχοι 

υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους για 

προσωπική χρήση που δεν παρέχουν 

άμεση πρόσβαση στο κοινό, πλατφόρμες 

ανάπτυξης λογισμικού ανοικτής πηγής 
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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 A8-0245/151 

Τροπολογία  151 

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 11 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους 

εκδότες Τύπου τα δικαιώματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 

3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/29//ΕΚ 

για την ψηφιακή χρήση των εκδόσεών 

τους. 

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους 

εκδότες Τύπου τα δικαιώματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 

3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ 

προκειμένου να λάβουν δίκαιη και 

αναλογική αμοιβή για την ψηφιακή χρήση 

των εκδόσεών τους από τους παρόχους 

υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας. 

Or. en 



 

AM\1162337EL.docx  PE624.050v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/152 

Τροπολογία  152 

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 11 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Τα δικαιώματα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 δεν εμποδίζουν τη 

νόμιμη ιδιωτική και μη εμπορική χρήση 

εκδόσεων Τύπου από μεμονωμένους 

χρήστες. 

Or. en 

 


