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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/179 

Τροπολογία  179 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 



 

AM\1162314EL.docx  PE624.050v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/180 

Τροπολογία  180 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 36 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Οι εκδότες, συμπεριλαμβανομένων 

των εκδοτών Τύπου, βιβλίων ή 

επιστημονικών εκδόσεων, συχνά 

λειτουργούν με βάση τη μεταβίβαση των 

δικαιωμάτων του δημιουργού μέσω 

συμβατικών ρυθμίσεων ή νομοθετικών 

διατάξεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 

εκδότες πραγματοποιούν μια επένδυση 

για την εκμετάλλευση των έργων που 

περιλαμβάνονται στις εκδόσεις τους και 

ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να 

στερηθούν έσοδα όταν τα εν λόγω έργα 

χρησιμοποιούνται δυνάμει εξαιρέσεων ή 

περιορισμών, όπως αυτοί που αφορούν 

την ιδιωτική αντιγραφή και τη 

φωτοαναπαραγωγή. Σε ορισμένα κράτη 

μέλη, η αποζημίωση για τις χρήσεις 

δυνάμει των εν λόγω εξαιρέσεων 

επιμερίζεται μεταξύ των δημιουργών και 

των εκδοτών. Για να λαμβάνεται υπόψη 

αυτή η κατάσταση και να ενισχύεται η 

ασφάλεια δικαίου για όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη, θα πρέπει να επιτρέπεται στα 

κράτη μέλη να καθορίζουν ότι, όταν ένας 

δημιουργός έχει μεταβιβάσει τα 

δικαιώματά του ή έχει παραχωρήσει 

άδεια χρήσης των δικαιωμάτων του σε 

έναν εκδότη ή συμβάλλει με άλλο τρόπο 

με τα έργα του σε μια έκδοση και έχουν 

θεσπιστεί συστήματα αποζημίωσης για 

τη ζημία που προκλήθηκε από μια 

εξαίρεση ή περιορισμό, οι εκδότες 

διαγράφεται 
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δικαιούνται να διεκδικήσουν μερίδιο της 

εν λόγω αποζημίωσης, ενώ το βάρος που 

φέρει ο εκδότης για τεκμηρίωση της 

αξίωσής του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

το απαιτούμενο δυνάμει του 

θεσπισθέντος συστήματος. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/181 

Τροπολογία  181 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/182 

Τροπολογία  182 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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. 

διαγράφεται 

_________________  

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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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/183 

Τροπολογία  183 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/184 

Τροπολογία  184 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 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 A8-0245/185 

Τροπολογία  185 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/186 

Τροπολογία  186 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α) «δημόσιος τομέας»: η κατάσταση 

ενός έργου ή άλλου υλικού, κατά την 

οποία τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας και τα συγγενικά 

δικαιώματα: 

 α) έχουν λήξει, ή 

 β) δεν υπήρξαν ποτέ, ή 

 γ) έχουν εκχωρηθεί οικειοθελώς στο κοινό 

από τους δικαιούχους. 

Or. en 

 


