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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/153 

Τροπολογία  153 

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 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα δικαιώματα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 δεν καλύπτουν απλούς 

υπερσυνδέσμους, οι οποίοι συνοδεύονται 

από μεμονωμένες λέξεις. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/154 

Τροπολογία  154 

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 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα δικαιώματα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 λήγουν 20 έτη μετά τη 

δημοσίευση της έκδοσης Τύπου. Η 

περίοδος αυτή υπολογίζεται από την 1η 

Ιανουαρίου του έτους που έπεται της 

ημερομηνίας δημοσίευσης. 

4. Τα δικαιώματα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 λήγουν 5 έτη μετά τη 

δημοσίευση της έκδοσης Τύπου. Η 

περίοδος αυτή υπολογίζεται από την 1η 

Ιανουαρίου του έτους που έπεται της 

ημερομηνίας δημοσίευσης. Το δικαίωμα 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 

ισχύει αναδρομικά. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/155 

Τροπολογία  155 

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 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οι δημιουργοί λαμβάνουν κατάλληλο 

μερίδιο των συμπληρωματικών εσόδων 

που αποκομίζουν οι εκδότες Τύπου για τη 

χρήση έκδοσης Τύπου από παρόχους 

υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/156 

Τροπολογία  156 

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 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 ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου που 

αποθηκεύουν και δίνουν πρόσβαση σε 

μεγάλο αριθμό έργων και άλλου υλικού 

που αναφορτώνονται από τους χρήστες 

τους 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/157 

Τροπολογία  157 

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 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. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 

παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 

2001/29/ΕΚ, οι πάροχοι υπηρεσιών 

ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου 

εκτελούν πράξη παρουσίασης στο κοινό. 

Συνεπώς, συνάπτουν δίκαιες και 

κατάλληλες συμφωνίες παραχώρησης 

άδειας εκμετάλλευσης με τους 
δικαιούχους. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/158 

Τροπολογία  158 

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 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. Συμφωνίες παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης που συνάπτονται από 

παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου με 

δικαιούχους για τις πράξεις παρουσίασης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

καλύπτουν την ευθύνη για τα έργα που 

αναφορτώνονται από τους χρήστες των εν 

λόγω υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου, σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στη συμφωνία 

παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, υπό 

την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω χρήστες 

δεν ενεργούν για εμπορικούς σκοπούς. 

Or. en 



 

AM\1162311EL.docx  PE624.050v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/159 

Τροπολογία  159 

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 13 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, 

στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι δεν 

επιθυμούν να συνάψουν συμφωνίες 

παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, οι 

πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου και οι 

δικαιούχοι συνεργάζονται καλή τη πίστει, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα 

είναι διαθέσιμα στις υπηρεσίες τους μη 

εγκεκριμένα προστατευόμενα έργα ή άλλο 

υλικό. Η συνεργασία μεταξύ παρόχων 

υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου 

και δικαιούχων δεν αποτρέπει τη 

διαθεσιμότητα έργων ή άλλου 

προστατευόμενου υλικού τα οποία δεν 

παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που καλύπτονται από εξαίρεση ή 

περιορισμό ως προς τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/160 

Τροπολογία  160 

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 13 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 θέτουν 

σε εφαρμογή αποτελεσματικούς και 

ταχείς μηχανισμούς υποβολής 

καταγγελιών και προσφυγών 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 

υποβάλλονται αμελλητί σε επεξεργασία 

και υπόκεινται σε ανθρώπινο έλεγχο. Οι 

δικαιούχοι αιτιολογούν εύλογα τις 

αποφάσεις τους, προκειμένου να 

αποφευχθεί η αυθαίρετη απόρριψη 

καταγγελιών. Επιπλέον, σύμφωνα με την 

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

και τον γενικό κανονισμό για την 

προστασία δεδομένων, η συνεργασία δεν 

οδηγεί σε οιαδήποτε ταυτοποίηση 

μεμονωμένων χρηστών ούτε στην 

επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων. Τα κράτη μέλη επίσης 

μεριμνούν ώστε οι χρήστες να έχουν 

πρόσβαση σε ανεξάρτητο όργανο 

επίλυσης των διαφορών, καθώς και σε 

δικαστήριο ή άλλη σχετική δικαστική 

αρχή, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

χρήση εξαίρεσης ή περιορισμού στους 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/161 

Τροπολογία  161 

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 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. Από την [ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσας οδηγίας], η 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη οργανώνουν 

διαλόγους μεταξύ των ενδιαφερόμενων 

μερών με σκοπό την εναρμόνιση και τον 

καθορισμό βέλτιστων πρακτικών, καθώς 

και την παροχή καθοδήγησης για τη 

διασφάλιση της λειτουργίας των 

συμφωνιών παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης και σχετικά με τη 

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, πρέπει να λαμβάνονται 

ιδιαίτερα υπόψη τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, η χρήση εξαιρέσεων και 

περιορισμών, καθώς και η διασφάλιση 

ότι ο βαθμός επιβάρυνσης των ΜΜΕ 

παραμένει κατάλληλος και ότι 

αποφεύγεται η αυτοματοποιημένη φραγή 
περιεχομένου. 

Or. en 

 


