
 

AM\1162331EL.docx  PE624.050v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.9.2018 Υπόθεση A8-0245/14·/225 

Τροπολογία  225 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz, Dita Charanzová 

 

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 8 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν τη 

δυνατότητα αυτοματοποιημένης 

υπολογιστικής ανάλυσης πληροφοριών σε 

ψηφιακή μορφή, όπως κειμένων, ήχων, 

εικόνων ή δεδομένων, διαδικασία που είναι 

γενικά γνωστή ως εξόρυξη κειμένων και 

δεδομένων. Οι εν λόγω τεχνολογίες 

επιτρέπουν στους ερευνητές να 

επεξεργάζονται μεγάλο όγκο πληροφοριών 

για την απόκτηση νέων γνώσεων και τον 

εντοπισμό νέων τάσεων. Οι τεχνολογίες 

εξόρυξης κειμένων και δεδομένων αφενός 

μεν είναι διαδεδομένες σε όλο το φάσμα 

της ψηφιακής οικονομίας, αφετέρου δε 

αναγνωρίζεται ευρέως ότι η εξόρυξη 

κειμένων και δεδομένων μπορεί να αποβεί 

ιδιαίτερα επωφελής για την ερευνητική 

κοινότητα και, κατ’ επέκταση, για την 

προώθηση της καινοτομίας. Εντούτοις, σε 

ενωσιακό επίπεδο, οι ερευνητικοί 

οργανισμοί, όπως πανεπιστήμια και 

(8) Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν τη 

δυνατότητα αυτοματοποιημένης 

υπολογιστικής ανάλυσης πληροφοριών σε 

ψηφιακή μορφή, όπως κειμένων, ήχων, 

εικόνων ή δεδομένων οιουδήποτε άλλου 

τύπου, διαδικασία που είναι γενικά γνωστή 

ως εξόρυξη κειμένων και δεδομένων. Οι εν 

λόγω τεχνολογίες επιτρέπουν την 

επεξεργασία μεγάλου όγκου ψηφιακά 

αποθηκευμένων πληροφοριών για την 

απόκτηση νέων γνώσεων και τον 

εντοπισμό νέων τάσεων. Οι τεχνολογίες 

εξόρυξης κειμένων και δεδομένων αφενός 

μεν είναι διαδεδομένες σε όλο το φάσμα 

της ψηφιακής οικονομίας, αφετέρου δε 

αναγνωρίζεται ευρέως ότι η εξόρυξη 

κειμένων και δεδομένων μπορεί να αποβεί 

ιδιαίτερα επωφελής για την ερευνητική 

κοινότητα και, κατ’ επέκταση, για την 

προώθηση της καινοτομίας. Εντούτοις, σε 

ενωσιακό επίπεδο, άτομα και οντότητες 
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ερευνητικά ιδρύματα, καλούνται να 

αντιμετωπίσουν το ζήτημα της 

ανασφάλειας δικαίου αναφορικά με τον 

βαθμό στον οποίο μπορούν να προβαίνουν 

σε εξόρυξη κειμένων και δεδομένων. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, η εξόρυξη 

κειμένων και δεδομένων ενδέχεται να 

περιλαμβάνει πράξεις που προστατεύονται 

από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

και/ή από το δικαίωμα ειδικής φύσεως σε 

βάσεις δεδομένων, ιδίως την αναπαραγωγή 

έργων ή άλλου υλικού και/ή την εξαγωγή 

περιεχομένου βάσης δεδομένων. Στις 

περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζεται 

εξαίρεση ή περιορισμός, για την εκτέλεση 

των εν λόγω πράξεων θα πρέπει να 

απαιτείται η εξασφάλιση σχετικής άδειας 

από τους εκάστοτε δικαιούχους. Η 

εξόρυξη κειμένων και δεδομένων 

ενδέχεται επίσης να αφορά απλά 

πραγματικά στοιχεία ή δεδομένα που δεν 

προστατεύονται από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας· στις 

περιπτώσεις αυτές, δεν θα πρέπει να 

απαιτείται η λήψη σχετικής άδειας. 

δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που 

έχουν νόμιμη πρόσβαση σε περιεχόμενο 
καλούνται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα 

της ανασφάλειας δικαίου αναφορικά με 

τον βαθμό στον οποίο μπορούν να 

προβαίνουν σε εξόρυξη κειμένων και 

δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 

εξόρυξη κειμένων και δεδομένων 

ενδέχεται να περιλαμβάνει πράξεις που 

προστατεύονται από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή από το 

δικαίωμα ειδικής φύσεως σε βάσεις 

δεδομένων, ιδίως την αναπαραγωγή έργων 

ή άλλου υλικού και/ή την εξαγωγή 

περιεχομένου βάσης δεδομένων. Στις 

περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζεται 

εξαίρεση ή περιορισμός, για την εκτέλεση 

των εν λόγω πράξεων θα πρέπει να 

απαιτείται η εξασφάλιση σχετικής άδειας 

από τους εκάστοτε δικαιούχους. Δεν θα 

απαιτείται λήψη άδειας σε περιπτώσεις 

στις οποίες πραγματοποιείται εξόρυξη 

κειμένων και δεδομένων όσον αφορά απλά 

πραγματικά στοιχεία ή δεδομένα που δεν 

προστατεύονται από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Το δικαίωμα 

στην ανάγνωση ισοδυναμεί  στην ουσία 

με το δικαίωμα στην εξόρυξη. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει 

ήδη ορισμένες εξαιρέσεις και περιορισμούς 

που καλύπτουν τις περιπτώσεις χρήσης για 

επιστημονικούς ερευνητικούς σκοπούς και 

ενδέχεται να τυγχάνουν εφαρμογής σε 

πράξεις εξόρυξης κειμένων και δεδομένων. 

Ωστόσο, οι εν λόγω εξαιρέσεις και 

περιορισμοί έχουν προαιρετικό χαρακτήρα 

και δεν προσαρμόζονται πλήρως στη 

χρήση των τεχνολογιών στον τομέα της 

επιστημονικής έρευνας. Επιπλέον, στις 

περιπτώσεις στις οποίες οι ερευνητές 

έχουν νόμιμη πρόσβαση σε περιεχόμενο, 

για παράδειγμα μέσω συνδρομών σε 

εκδόσεις ή αδειών ανοικτής πρόσβασης, οι 

σχετικοί όροι των αδειών μπορεί να 

αποκλείουν την εξόρυξη κειμένων και 

δεδομένων. Δεδομένου ότι η έρευνα 

διεξάγεται ολοένα και περισσότερο με τη 

συνδρομή της ψηφιακής τεχνολογίας, η 

(9) Το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει 

ήδη ορισμένες εξαιρέσεις και περιορισμούς 

που καλύπτουν τις περιπτώσεις χρήσης για 

επιστημονικούς ερευνητικούς σκοπούς και 

ενδέχεται να τυγχάνουν εφαρμογής σε 

πράξεις εξόρυξης κειμένων και δεδομένων. 

Ωστόσο, οι εν λόγω εξαιρέσεις και 

περιορισμοί έχουν προαιρετικό χαρακτήρα 

και δεν προσαρμόζονται πλήρως στη 

χρήση των τεχνολογιών εξόρυξης 

κειμένων και δεδομένων οι οποίες 

εκτείνονται πέραν του τομέα της 

επιστημονικής έρευνας. Επιπλέον, στις 

περιπτώσεις στις οποίες έχει αποκτηθεί 

νομίμως πρόσβαση σε περιεχόμενο, για 

παράδειγμα μέσω συνδρομών σε εκδόσεις 

ή αδειών ανοικτής πρόσβασης, οι σχετικοί 

όροι των αδειών μπορεί να αποκλείουν την 

εξόρυξη κειμένων και δεδομένων. 

Δεδομένου ότι η έρευνα διεξάγεται ολοένα 
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ανταγωνιστική θέση της Ένωσης ως χώρου 

έρευνας κινδυνεύει να υπονομευθεί, εάν 

δεν ληφθούν μέτρα για την άρση της 

ανασφάλειας δικαίου όσον αφορά την 

εξόρυξη κειμένων και δεδομένων. 

και περισσότερο με τη συνδρομή της 

ψηφιακής τεχνολογίας, η ανταγωνιστική 

θέση της Ένωσης ως χώρου έρευνας και οι 

κατευθύνσεις δράσης που προβλέπονται 

στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο ανοικτής 

επιστήμης κινδυνεύουν να υπονομευθούν, 

εάν δεν ληφθούν μέτρα για την άρση της 

ανασφάλειας δικαίου όσον αφορά την 

εξόρυξη κειμένων και δεδομένων για 

όλους τους δυνητικούς χρήστες. Είναι 

απαραίτητο να αναγνωριστεί στο 

ενωσιακό δίκαιο ότι η εξόρυξη κειμένων 

και δεδομένων χρησιμοποιείται ολοένα 

και περισσότερο εκτός των επίσημων 

ερευνητικών οργανισμών και για σκοπούς 

άλλους πλην της επιστημονικής έρευνας, 

γεγονός το οποίο συμβάλλει ωστόσο στην 

καινοτομία, τη μεταφορά τεχνολογίας και 

το δημόσιο συμφέρον.  

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Ο ελεύθερος και πολυφωνικός 

Τύπος είναι απαραίτητος για να 

διασφαλίζεται η ποιοτική δημοσιογραφία 

και η πρόσβαση των πολιτών στην 

ενημέρωση. Συμβάλλει καθοριστικά στον 

δημόσιο διάλογο και την ορθή λειτουργία 

της δημοκρατικής κοινωνίας. Κατά τη 

μετάβαση από την έντυπη στην ψηφιακή 

μορφή, οι εκδότες Τύπου αντιμετωπίζουν 

προβλήματα όσον αφορά την αδειοδότηση 

της επιγραμμικής χρήσης των εκδόσεών 

τους και την απόσβεση των επενδύσεών 

τους. Ελλείψει αναγνώρισης των εκδοτών 

Τύπου ως δικαιούχων, η αδειοδότηση και 

η επιβολή του νόμου στο ψηφιακό 

περιβάλλον είναι συχνά πολύπλοκη και 

αναποτελεσματική. 

(31) Το ανοιχτό διαδίκτυο και ο 

ελεύθερος και πολυφωνικός Τύπος είναι 

απαραίτητα για να διασφαλίζεται η 

ποιοτική δημοσιογραφία και η πρόσβαση 

των πολιτών στην ενημέρωση. 

Συμβάλλουν καθοριστικά στον δημόσιο 

διάλογο και την ορθή λειτουργία της 

δημοκρατικής κοινωνίας. Κατά τη 

μετάβαση από την έντυπη στην ψηφιακή 

μορφή, οι εκδότες Τύπου αντιμετωπίζουν 

προβλήματα όσον αφορά την εδραίωση 

της θέσης τους με σκοπό την διεκδίκηση 

των δικαιωμάτων που κατέχουν από τον 

νόμο ή μέσω εκχώρησης, αδειοδότησης ή 

οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας. 

Επομένως, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

βιωσιμότητα του κλάδου των εκδόσεων 

Τύπου. Ελλείψει αναγνώρισης των 

εκδοτών Τύπου ως ωφελούμενων από το 

τεκμήριο ότι μπορούν να διεκδικήσουν τα 
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δικαιώματα στις διάφορες συμβολές στις 

εκδόσεις Τύπου τους, η αδειοδότηση και η 

επιβολή του νόμου στο ψηφιακό 

περιβάλλον είναι συχνά πολύπλοκη και 

αναποτελεσματική. 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Η οργανωτική και οικονομική 

συμβολή των εκδοτών στην παραγωγή 

εκδόσεων Τύπου πρέπει να αναγνωρίζεται 

και να ενθαρρύνεται περαιτέρω ώστε να 

διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του 

εκδοτικού κλάδου. Είναι επομένως 

αναγκαίο να παρέχεται σε επίπεδο Ένωσης 

εναρμονισμένη έννομη προστασία για τις 

εκδόσεις Τύπου όσον αφορά τις ψηφιακές 

χρήσεις. Η εν λόγω προστασία θα πρέπει 

να διασφαλίζεται με αποτελεσματικό 

τρόπο μέσω της θέσπισης, στην ενωσιακή 

νομοθεσία, δικαιωμάτων που σχετίζονται 

με την πνευματική ιδιοκτησία για την 

αναπαραγωγή και τη διάθεση στο κοινό 

εκδόσεων Τύπου όσον αφορά τις ψηφιακές 

χρήσεις. 

32. Η οργανωτική και οικονομική 

συμβολή των εκδοτών στην παραγωγή 

εκδόσεων Τύπου πρέπει να 

αναγνωρίζεται και να ενθαρρύνεται 

περαιτέρω ώστε να διασφαλίζεται η 

βιωσιμότητα του εκδοτικού κλάδου. 

Είναι επομένως αναγκαίο να παρέχεται 

σε επίπεδο Ένωσης εναρμονισμένη 

έννομη προστασία για τις εκδόσεις 

Τύπου όσον αφορά τις ψηφιακές 

χρήσεις. Η εν λόγω προστασία θα 

πρέπει να διασφαλίζεται με 

αποτελεσματικό τρόπο μέσω της 

θέσπισης, στην ενωσιακή νομοθεσία, 

τεκμηρίου ότι οι εκδότες των 

εντύπων έχουν το δικαίωμα να 

υπερασπιστούν εξ ονόματός τους τα 
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δικαιώματα των δημιουργών και να 

ασκήσουν ένδικα μέσα για έργα που 

δημοσιεύθηκαν στη δική τους έκδοση 

Τύπου όσον αφορά τις ψηφιακές 

χρήσεις.  
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, είναι αναγκαίο να οριστεί η 

έννοια της έκδοσης Τύπου κατά τρόπον 

ώστε να καλύπτει μόνο δημοσιογραφικές 

εκδόσεις, που δημοσιεύονται από πάροχο 

υπηρεσιών και ενημερώνονται σε 

περιοδική ή τακτική βάση σε οποιοδήποτε 

μέσο, για σκοπούς ενημέρωσης ή 

ψυχαγωγίας. Οι εν λόγω εκδόσεις θα 

μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για 

παράδειγμα, καθημερινές εφημερίδες, 

εβδομαδιαία ή μηνιαία περιοδικά γενικού ή 

ειδικού ενδιαφέροντος και 

ειδησεογραφικούς δικτυακούς τόπους. Οι 

περιοδικές εκδόσεις που εκδίδονται για 

επιστημονικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς, 

όπως τα επιστημονικά περιοδικά, δεν θα 

πρέπει να καλύπτονται από την προστασία 

που παρέχεται στις εκδόσεις Τύπου 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω 

33. Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, είναι αναγκαίο να οριστεί η 

έννοια της έκδοσης Τύπου κατά τρόπον 

ώστε να καλύπτει μόνο δημοσιογραφικές 

εκδόσεις, που δημοσιεύονται από πάροχο 

υπηρεσιών και ενημερώνονται σε 

περιοδική ή τακτική βάση σε οποιοδήποτε 

μέσο, για σκοπούς ενημέρωσης ή 

ψυχαγωγίας. Οι εν λόγω εκδόσεις θα 

μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για 

παράδειγμα, καθημερινές εφημερίδες, 

εβδομαδιαία ή μηνιαία περιοδικά γενικού ή 

ειδικού ενδιαφέροντος και 

ειδησεογραφικούς δικτυακούς τόπους. Οι 

περιοδικές εκδόσεις που εκδίδονται για 

επιστημονικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς, 

όπως τα επιστημονικά περιοδικά, δεν θα 

πρέπει να καλύπτονται από την προστασία 

που παρέχεται στις εκδόσεις Τύπου 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Τα δικαιώματα που χορηγούνται 

στους εκδότες Τύπου δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας θα πρέπει να έχουν το 

ίδιο πεδίο εφαρμογής με τα δικαιώματα 

αναπαραγωγής και διάθεσης στο κοινό 

που προβλέπονται στην οδηγία 

2001/29/ΕΚ, σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές 

χρήσεις. Θα πρέπει επίσης να υπόκεινται 

στις ίδιες διατάξεις σχετικά με τις 

εξαιρέσεις και τους περιορισμούς με 

αυτές που ισχύουν για τα δικαιώματα που 

προβλέπονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, 

συμπεριλαμβανομένης της εξαίρεσης από 

το δικαίωμα παράθεσης αποσπασμάτων 

με σκοπό την άσκηση κριτικής ή 

βιβλιοπαρουσίασης, η οποία προβλέπεται 

στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

της εν λόγω οδηγίας. 

διαγράφεται 
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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. 

37) Η εξέλιξη των ψηφιακών 

τεχνολογιών έχει οδηγήσει στην εμφάνιση 

νέων επιχειρηματικών μοντέλων και έχει 

ενισχύσει τον ρόλο του διαδικτύου ως 

κύριας αγοράς για τη διανομή και την 
πρόσβαση σε περιεχόμενο που 

προστατεύεται από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Με την πάροδο 

των ετών, οι επιγραμμικές υπηρεσίες που 

επιτρέπουν στους χρήστες τους να 

αναφορτώνουν έργα και να τα καθιστούν 

προσβάσιμα στο κοινό έχουν γνωρίσει 

άνθηση και έχουν καταστεί σημαντικές 

πηγές επιγραμμικής πρόσβασης σε 

περιεχόμενο, επιτρέποντας την 

ποικιλομορφία και την εύκολη πρόσβαση 

στο περιεχόμενο, αλλά δημιουργώντας 

επίσης προκλήσεις όταν αναφορτώνεται 

περιεχόμενο που προστατεύεται από 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
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χωρίς προηγούμενη άδεια από τους 

δικαιούχους. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  37α) Σήμερα η κατανάλωση 

δημιουργικού περιεχομένου είναι 

μεγαλύτερη από ποτέ. Η κατανάλωση 

αυτή διευκολύνεται από τις διαδικτυακές 

πλατφόρμες και τις υπηρεσίες 

συγκέντρωσης. Οι εν λόγω πλατφόρμες 

και υπηρεσίες αποτελούν μέσο για την 

παροχή ευρύτερης πρόσβασης σε 

πολιτιστικά και δημιουργικά έργα και 

προσφέρουν στους κλάδους του 

πολιτισμού και της δημιουργικότητας 

μεγάλες ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων. Παράλληλα, 

οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί έχουν 

αγωνιστεί για να δουν ανάλογες αυξήσεις 

στα έσοδα από αυτήν την αύξηση στην 

κατανάλωση. 
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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 Συμβουλίου. 

Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας 

της πληροφορίας προσφέρουν στους 

χρήστες υπηρεσίες αποθήκευσης 

περιεχομένου και παρέχουν στο κοινό 

πρόσβαση σε φωνογραφήματα, εκπομπές, 

ταινίες ή μουσικά έργα και όταν η 

δραστηριότητα αυτή αποτελεί πράξη 

παρουσίασης στο κοινό όπως 

ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδραματίζοντας 

με τον τρόπο αυτό ενεργό ρόλο που δεν 

περιορίζεται στην απλή φιλοξενία των 

έργων που αναφορτώνονται από τους 

χρήστες της, είναι υποχρεωμένοι να 

συνάπτουν συμφωνίες παραχώρησης 

άδειας εκμετάλλευσης με τους δικαιούχους 

όσον αφορά έργα ή άλλο υλικό που 

προστατεύονται από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι 

πολύ μικρού και οι μικρού μεγέθους 
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επιχειρήσεις κατά την έννοια της 

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 

καθώς 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, και παρόμοιων υπηρεσιών, 

δεν θα πρέπει να 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, οι 

πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού 

ανοικτής πηγής, τα αρχεία λογισμικού και 

οι αποθήκες λογισμικού καθώς και οι 

επιγραμμικές διαδικτυακές αγορές, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 17) της 

οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148, δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται πάροχοι υπηρεσιών 

ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου 

κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. 
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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 
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