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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (37α) 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 θα πρέπει 

να καλύπτει παρόχους υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας, κύριος 

σκοπός των οποίων είναι μεταξύ άλλων 

να αποθηκεύουν και να παρέχουν 

πρόσβαση στο κοινό ή να μεταδίδουν 

προστατευόμενο από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχόμενο που 

αναφορτώνεται ή διατίθεται από τους 

χρήστες του και να βελτιστοποιούν το 

περιεχόμενο πέρα από την απλή φιλοξενία 

του, μεταξύ άλλων με την προώθηση, τη 

στοχευμένη προβολή, τη σήμανση, την 

επίβλεψη, την αλληλουχία των 

αναφορτωμένων έργων ή άλλου υλικού, 

ανεξαρτήτως των μέσων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό, 

και οι οποίοι, ως εκ τούτου, 

παρεμβαίνουν ενεργητικά. Ο ορισμός των 

παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου δυνάμει της 



 

AM\1162321EL.docx  PE624.050v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να 

καλύπτει τους παρόχους υπηρεσιών που 

δεν ενεργούν με εμπορική ιδιότητα, όπως 

οι διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες, και 

τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών, 

στο πλαίσιο των οποίων το περιεχόμενο 

αναφορτώνεται με την άδεια όλων των 

σχετικών δικαιούχων, όπως τα 

εκπαιδευτικά ή επιστημονικά 

αποθετήρια. Οι πάροχοι υπηρεσιών 

υπολογιστικού νέφους για προσωπική 

χρήση που δεν παρέχουν άμεση 

πρόσβαση στο κοινό, οι πλατφόρμες 

ανάπτυξης λογισμικού ανοικτής πηγής 

και οι επιγραμμικές διαδικτυακές αγορές, 

κύρια δραστηριότητα των οποίων 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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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) 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. 

(38) Οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου εκτελούν 

πράξη παρουσίασης στο κοινό και 

συνεπώς είναι υπεύθυνοι για το 

περιεχόμενό της. Συνεπεία του ενεργού 

ρόλου τους, είναι υποχρεωμένοι να 

συνάπτουν δίκαιες και κατάλληλες 

συμφωνίες παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης με τους δικαιούχους που 

το ζητούν. Για τον λόγο αυτό δεν μπορούν 

να τύχουν απαλλαγής από την ευθύνη που 

προβλέπεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ34 όσον αφορά πράξεις που 

άπτονται των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

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. 

Η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών 

ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου 

δεν θα πρέπει να εκτείνεται στις 

υπερσυνδέσεις όσον αφορά δημοσιεύματα 

του Τύπου, όπως ορίζεται στην παρούσα 

οδηγία. 

Για να διασφαλίζεται η λειτουργία των 

συμφωνιών παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης, οι πάροχοι υπηρεσιών 

Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να 

υποχρεούνται να συνάπτουν συμφωνίες 

παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης. 
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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. 

 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. 

 Για να διασφαλίζεται η λειτουργία των 

συμφωνιών παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης, οι πάροχοι υπηρεσιών 

ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου 

θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα και 

αναλογικά μέτρα για τη διασφάλιση της 

προστασίας των έργων ή του άλλου 

υλικού τα οποία αναφορτώνονται από τους 

χρήστες τους. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν 

να είναι διάφορων ειδών και να 

προβλέπουν ή/και να συνδυάζουν την 

επισκόπηση με ανθρώπινη παρέμβαση με 

τις αποτελεσματικές τεχνολογίες. 

 Εάν δεν έχουν συναφθεί συμφωνίες με 

τους δικαιούχους είναι επίσης εύλογο να 

αναμένεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 

ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου 

θα απομακρύνουν άμεσα ή θα λαμβάνουν 

κατάλληλα και αναλογικά μέτρα που 

οδηγούν στη μη διαθεσιμότητα στις εν 

λόγω υπηρεσίες έργων ή άλλου υλικού τα 

οποία παραβιάζουν δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά 

δικαιώματα και προσδιορίζονται από 
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τους δικαιούχους. Τα εν λόγω μέτρα δεν 

θα πρέπει, ωστόσο, να οδηγούν σε μη 

διαθεσιμότητα έργων ή άλλου υλικού που 

αναφορτώνονται από τους χρήστες και 

δεν παραβιάζουν δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να 

εφαρμόζονται πέραν των 

παραμέτρων/κριτηρίων που καθορίζονται 

σε συνεργασία με τους δικαιούχους. Οι 

δικαιούχοι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι 

για οποιαδήποτε κατάχρηση και 

αδικαιολόγητη χρήση των μέτρων που 

λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας.  

__________________ __________________ 

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). 

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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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 

(39) Η συνεργασία μεταξύ των παρόχων 

υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού 

περιεχομένου και των δικαιούχων είναι 

αναγκαία για τη λειτουργία των μέτρων. 

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να 

παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες στους 

παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου, ώστε να τους 

επιτρέπουν να προσδιορίζουν το 

περιεχόμενό τους κατά την εφαρμογή των 

μέτρων. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει 

να επιδεικνύουν διαφάνεια έναντι των 

δικαιούχων όσον αφορά τα μέτρα που 

λαμβάνουν, ώστε να είναι δυνατή η 

αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους. Για 

να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση 

των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των 

ΜΜΕ, τα μέτρα θα πρέπει να είναι 

ανάλογα προς τα μέσα και το μέγεθός 

τους. Κατά την εκτίμηση της 

αναλογικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των μέτρων που 

εφαρμόζονται θα πρέπει να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη οι τεχνολογικοί 

περιορισμοί και τα όρια, το κόστος τους, 

καθώς και ο αριθμός ή το είδος των 

έργων/του περιεχομένου ή άλλου υλικού 

που αναφορτώνονται από τους χρήστες 

των υπηρεσιών, ο αριθμός των έργων/του 

περιεχομένου ή το μέγεθος της 
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παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας σχετικά με τη χρήση του 

περιεχομένου τους που καλύπτεται από 

μια συμφωνία. 

υπηρεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

οδηγίας 2000/31/ΕΚ, ανάλογα με την 

περίπτωση, η εφαρμογή των μέτρων από 

τους παρόχους υπηρεσιών δεν θα πρέπει 

να συνίσταται σε μια γενική υποχρέωση 

παρακολούθησης και θα πρέπει να 

περιορίζεται στην εξασφάλιση της μη 

διαθεσιμότητας στις υπηρεσίες τους μη 

εγκεκριμένων χρήσεων όσον αφορά 

συγκεκριμένα και δεόντως 

κοινοποιηθέντα έργα ή άλλο υλικό που 

προστατεύονται από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά την 

εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, οι 

πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να 

μεριμνούν ώστε να υφίσταται ισορροπία 

μεταξύ των δικαιωμάτων των χρηστών 

και των δικαιούχων, σύμφωνα με τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα δεν 

θα πρέπει να θίγουν τη θεμιτή χρήση 

εξαιρέσεων και περιορισμών. Τα μέτρα 

που εφαρμόζονται δεν θα πρέπει να 

απαιτούν την ταυτοποίηση των 

μεμονωμένων χρηστών που 

αναφορτώνουν περιεχόμενο πέραν των 

αυστηρών απαιτήσεων για την ομαλή 

λειτουργία του μηχανισμού υποβολής 

καταγγελιών και προσφυγών ούτε να 

συνεπάγονται την επεξεργασία δεδομένων 

που σχετίζονται με μεμονωμένους 

χρήστες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2016/6791α και την οδηγία 2002/58/ΕΚ1β. 

 Από τη στιγμή που τα μέτρα που 

εφαρμόζονται από τους παρόχους 

υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού 

περιεχομένου, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 

αυτής θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό ή 

δυσανάλογο αντίκτυπο σε νόμιμο 

περιεχόμενο που αναφορτώνεται ή 

προβάλλεται από τους χρήστες, ιδίως 

όταν το σχετικό περιεχόμενο καλύπτεται 

από εξαίρεση ή περιορισμό, θα πρέπει να 

απαιτείται από τους παρόχους υπηρεσιών 

ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου 

να προβλέπουν έναν μηχανισμό υποβολής 

καταγγελιών από τους χρήστες, το 
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περιεχόμενο των οποίων έχει θιγεί από τα 

μέτρα. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να 

επιτρέπει στους χρήστες να διαπιστώνουν 

τους λόγους για τους οποίους το σχετικό 

περιεχόμενο έχει υπαχθεί στα μέτρα και 

να περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για 

τις σχετικές εξαιρέσεις και τους 

περιορισμούς που ισχύουν. Θα πρέπει να 

ορίζει ελάχιστα πρότυπα για την υποβολή 

καταγγελιών ώστε να εξασφαλίζεται ότι 

υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την 

αξιολόγηση των καταγγελιών και την 

ανταπόκριση σε αυτές. Ένα εντεταλμένο 

τρίτο μέρος που ορίζεται από το κράτος 

μέλος θα πρέπει να απαντά στις 

παραληφθείσες καταγγελίες εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος. Οι 

πλατφόρμες ή ένα εντεταλμένο τρίτο 

μέρος που είναι υπεύθυνο για τον 

μηχανισμό προσφυγών θα πρέπει να 

λαμβάνουν αμελλητί διορθωτικά μέτρα, 

όταν τα μέτρα αποδεικνύονται 

αδικαιολόγητα. 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 13 Άρθρο 13 

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 

 -1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 

παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 

2001/29/ΕΚ, οι πάροχοι υπηρεσιών 

ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου 

προβαίνουν σε πράξη παρουσίασης στο 

κοινό και συνάπτουν δίκαιες και 

κατάλληλες συμφωνίες παραχώρησης 

άδειας εκμετάλλευσης με τους 

δικαιούχους που το ζητούν. Οι εν λόγω 

συμφωνίες παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης που συνάπτονται από τους 

παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου με τους 

δικαιούχους καλύπτουν την ευθύνη για τα 

έργα που αναφορτώνονται από τους 

χρήστες των υπηρεσιών τους, στις 

περιπτώσεις όπου οι εν λόγω χρήστες δεν 

ενεργούν για εμπορικούς σκοπούς ή δεν 

είναι ο δικαιούχος ή ο αντιπρόσωπός του. 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας που 

αποθηκεύουν και παρέχουν στο κοινό 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου που 

αναφέρονται στην παράγραφο -1 



 

AM\1162321EL.docx  PE624.050v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

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. 

λαμβάνουν, σε συνεργασία με τους 

δικαιούχους, κατάλληλα και αναλογικά 

μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση της 

λειτουργίας των συμφωνιών 

παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης που 

συνάπτονται με δικαιούχους για τη χρήση 

των έργων τους ή άλλου υλικού στις 

υπηρεσίες αυτές. 

 Ελλείψει συμφωνιών παραχώρησης 

άδειας εκμετάλλευσης με δικαιούχους, οι 

πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου εξασφαλίζουν 

τη μη διαθεσιμότητα ή την άμεση 

απομάκρυνση από τις υπηρεσίες τους 

προστατευόμενων από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας έργων ή άλλου 

υλικού τα οποία προσδιορίζονται από 

τους δικαιούχους και λαμβάνουν 
κατάλληλα και αναλογικά μέτρα με σκοπό 

την αποτροπή της μελλοντικής 

διαθεσιμότητας των εν λόγω έργων ή 

άλλου υλικού. Τυχόν μέτρα που 

λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό από 

παρόχους υπηρεσιών δεν αποτρέπουν τη 

διαθεσιμότητα έργων ή άλλου υλικού που 

δεν παραβιάζουν δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας ή μη 

προσδιορισμένων προστατευόμενων από 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

έργων ή άλλου υλικού, 

συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου 

που καλύπτεται από εξαίρεση ως προς τα 
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δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου εφαρμόζουν 

τα εν λόγω μέτρα βάσει των σχετικών 

πληροφοριών που παρέχονται από τους 

δικαιούχους. Για να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική λειτουργία των εν λόγω 

μέτρων, οι δικαιούχοι παρέχουν στους 

παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου τις 

πληροφορίες αυτές. 

 Οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου ενημερώνουν 

τους δικαιούχους, με διαφάνεια, σχετικά 

με τα μέτρα που λαμβάνουν και την 

εφαρμογή τους, ενώ, όπου συντρέχει 

περίπτωση, υποβάλλουν περιοδικές 

εκθέσεις σχετικά με τη χρήση των έργων 

και άλλου υλικού. 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 

εφαρμογή τυχόν μέτρων που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 είναι αναλογική, 

λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη 

φύση και το μέγεθος των υπηρεσιών, τη 

διαθεσιμότητα των τεχνολογιών και την 

αποτελεσματικότητά τους υπό το πρίσμα 

των τεχνολογικών εξελίξεων, και 

επιτυγχάνει εξισορρόπηση μεταξύ των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών 

και των δικαιούχων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

κατοχυρώνονται με τις εξαιρέσεις και 

τους περιορισμούς που προβλέπονται στο 

δίκαιο της Ένωσης και των δικαιωμάτων 

που ορίζονται στο άρθρο 11 του Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και, 

σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ, ανάλογα με την περίπτωση, 

δεν επιβάλλουν γενική υποχρέωση στους 

παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου να 

παρακολουθούν τις πληροφορίες που 

μεταδίδουν ή αποθηκεύουν. 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

πάροχοι υπηρεσιών που αναφέρονται στην 

2. Για την αποτροπή καταχρηστικών 

πρακτικών ή εμποδίων κατά την 
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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. 

εφαρμογή εξαιρέσεων και περιορισμών 

της νομοθεσίας περί προστασίας των 

πνευματικών δικαιωμάτων, τα κράτη 

μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι 

υπηρεσιών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 καθιερώνουν 

αποτελεσματικούς και ταχείς 
μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών και 

προσφυγών που είναι διαθέσιμοι στους 

χρήστες σε περίπτωση διαφορών σε σχέση 

με την εφαρμογή των μέτρων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι 

καταγγελίες που διατυπώνονται στο 

πλαίσιο των εν λόγω μηχανισμών 

υποβάλλονται αμελλητί σε επεξεργασία 

και υπόκεινται σε ανθρώπινο έλεγχο από 

εντεταλμένο τρίτο οργανισμό που ορίζουν 

τα κράτη μέλη. Ευθύνη του δικαιούχου 

υφίσταται για οποιαδήποτε 

αδικαιολόγητη χρήση των μέτρων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 και η 

απόρριψη των καταγγελιών αιτιολογείται. 

 Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 

95/46/ΕΚ, την οδηγία 2002/58/ΕΚ, τον 

κανονισμό 2016/679 (Γενικός Κανονισμός 

για την Προστασία Δεδομένων), το άρθρο 

8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων και το άρθρο 19 της 

διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα του ανθρώπου, τα μέτρα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαιτούν 

την εξακρίβωση της ταυτότητας 

μεμονωμένων χρηστών και την 

επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων αυστηρά και μόνο στον 

αναγκαίο βαθμό για την ορθή λειτουργία 

του μηχανισμού καταγγελιών και 

προσφυγών που αναφέρεται στην 

παρούσα παράγραφο. Μόλις μια 

καταγγελία επιλύεται οριστικά στο 

πλαίσιο του μηχανισμού καταγγελιών και 

προσφυγών, τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που σχετίζονται με την εν 

λόγω καταγγελία διαγράφονται. 

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε, 

στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
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χρήστες να έχουν πρόσβαση σε 

δικαστήριο ή άλλη σχετική δικαστική 

αρχή, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

χρήση εξαίρεσης ή περιορισμού στις 

διατάξεις περί δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

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, όπου 

κρίνεται αναγκαίο, τη συνεργασία μεταξύ 

των παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου, των χρηστών 

και των δικαιούχων, μέσω διαλόγων με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό να 

συμφωνηθούν κριτήρια βάσει των οποίων 

θα καθορίζεται κατά πόσον τα μέτρα 

σχετικά με μη αδειοδοτημένα έργα και 

άλλο υλικό τα οποία αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 είναι κατάλληλα και 

αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη, για 

παράδειγμα, τη φύση και το μέγεθος των 

υπηρεσιών, των αριθμό των έργων ή τον 

όγκο του άλλου υλικού που είναι 

διαθέσιμα στην υπηρεσία, τη 

διαθεσιμότητα τεχνολογιών και την 

αποτελεσματικότητά τους ενόψει των 

τεχνολογικών εξελίξεων. 

Or. en 

 

 


