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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 38 

 
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 . 

Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας 

της πληροφορίας προσφέρουν στους 

χρήστες υπηρεσίες αποθήκευσης 

περιεχομένου και παρέχουν πρόσβαση σε 

περιεχόμενο στο κοινό και εφόσον αυτή η 

δραστηριότητα συνιστά πράξη 
παρουσίασης στο κοινό και δεν είναι 

απλώς τεχνικής, αυτόματης και 

παθητικής φύσεως, πρέπει να είναι 

υποχρεωμένοι να συνάπτουν συμφωνίες 

παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης με 

τους δικαιούχους σε ό,τι αφορά τα 

προστατευμένα από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας έργα ή άλλο 

υλικό, εκτός εάν είναι επιλέξιμοι για τις 

εξαιρέσεις από την ευθύνη που 

προβλέπονται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου34 . 

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. 

 

Για να διασφαλίζεται η λειτουργία των 

συμφωνιών παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης, οι πάροχοι υπηρεσιών της 

Για να διασφαλίζεται η λειτουργία των 

συμφωνιών παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης, οι πάροχοι υπηρεσιών της 
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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. 

κοινωνίας της πληροφορίας που 

εμπλέκονται ενεργά και άμεσα στην 

παραχώρηση στους χρήστες της 

δυνατότητας αναφόρτωσης, καθιστώντας 

τα έργα διαθέσιμα και προωθώντας τα 

έργα στο κοινό, θα πρέπει να λαμβάνουν 

κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για τη 

διασφάλιση της προστασίας των έργων ή 

του άλλου υλικού. Τα μέτρα αυτά πρέπει 

να σέβονται τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και δεν πρέπει να επιβάλλουν στους 

παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας γενική υποχρέωση 

παρακολούθησης των πληροφοριών που 

μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 15 της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ. 

_________________ _________________ 

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). 
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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 38 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (38 β) Για την εφαρμογή των μέτρων 

αυτών, η συνεργασία μεταξύ των φορέων 

παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας και των δικαιούχων είναι 

ουσιαστικής σημασίας. Οι δικαιούχοι θα 

πρέπει να προσδιορίζουν επακριβώς 

στους παρόχους υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας τα έργα ή το 

άλλο υλικό για το οποίο διεκδικούν τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι 

δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρούν την 

ευθύνη για ισχυρισμούς που 

διατυπώνονται από τρίτους όσον αφορά 

τη χρήση έργων τα οποία θα έχουν 

προσδιορίσει ως δικά τους κατά την 

εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας 

έχουν συνάψει με τον πάροχο υπηρεσιών 

της κοινωνίας της πληροφορίας. 
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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. 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 

εξαίρεση στα δικαιώματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 

2001/29/ΕΚ, στα άρθρα 5 στοιχείο α) και 

7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΟΚ 

και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της 

παρούσας οδηγίας σχετικά με τις 

αναπαραγωγές και τις εξαγωγές που 

πραγματοποιούνται με σκοπό την 

εξόρυξη κειμένων και δεδομένων όσον 

αφορά έργα ή άλλο υλικό που είναι 

νομίμως διαθέσιμο επιγραμμικά, υπό τον 

όρο ότι ο δικαιούχος δεν έχει εκφράσει 

επιφυλάξεις για τέτοιες χρήσεις σε 

μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. 

 Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για την 

εξόρυξη κειμένων και δεδομένων από 

δημοσιεύματα του Τύπου, κατά την 

έννοια του άρθρο 2 σημείο 4 της 

παρούσας οδηγίας, ή για την εξόρυξη 

κειμένων και δεδομένων από έργα και 

άλλο υλικό που εντάσσονται σε 

δημοσίευση Τύπου, υπό τον όρο ότι οι 

εκδότες των εν λόγω δημοσιευμάτων του 

Τύπου εκφράζουν την εν λόγω επιφύλαξη 

καταχωρίζοντας τους δικτυακούς τους 

τόπους σε κεντρικό επιγραμμικό σημείο 

πληροφόρησης. 

 Οι αναπαραγωγές και οι εξαγωγές που 

γίνονται για την εξόρυξη κειμένου και 

δεδομένων από τέτοια έργα και άλλο 
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υλικό διαγράφονται αμέσως μόλις δεν 

είναι πλέον απαραίτητες για τον σκοπό 

αυτό. 

Or. en 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 β. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 

εξαίρεση στα δικαιώματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 

2001/29/ΕΚ, στα άρθρα 5 στοιχείο α) και 

7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΟΚ 

και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της 

παρούσας οδηγίας σχετικά με τις 

αναπαραγωγές και τις εξαγωγές από έργα 

ή άλλο υλικό στο οποίο έχουν αποκτήσει 

νόμιμη πρόσβαση, οι οποίες 

πραγματοποιούνται με σκοπό την 

εξόρυξη, σε μη κερδοσκοπική βάση, 

κειμένων ή δεδομένων για τους σκοπούς 

της επιστημονικής έρευνας από 

ερευνητικούς οργανισμούς και ιδρύματα 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Οποιαδήποτε αντίθετη προς την εξαίρεση 

του πρώτου εδαφίου συμβατική διάταξη 

είναι μη εκτελεστή. 

 Αναπαραγωγές και εξαγωγές που 

πραγματοποιήθηκαν για τους σκοπούς 

της εξόρυξης κειμένων και δεδομένων 

αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο. Μόλις 

ολοκληρωθεί η ερευνητική 

δραστηριότητα, τα αντίγραφα 

διαγράφονται ή, εάν τα κράτη μέλη 

επιλέξουν να κάνουν χρήση αυτής της 

δυνατότητας, αποθηκεύονται από 

έμπιστους οργανισμούς που έχουν οριστεί 

για τον σκοπό αυτό. 
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