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Τροπολογία 253
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος 
Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0245/2018
Axel Voss
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) Τελική ΣΥΜΒ.ΤΡΟΠ.

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η εναρμόνιση που επιχειρείται με 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ιδίως στο 
ηλεκτρονικό περιβάλλον, πρέπει να 
επιδιώκει να επιτύχει δίκαιη ισορροπία 
μεταξύ, αφενός, του συμφέροντος των 
κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συναφών δικαιωμάτων 
να προστατεύουν τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας τους1α, όπως 
διασφαλίζονται από το άρθρο 17 
παράγραφος 2 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («του Χάρτη») και, 
αφετέρου, της προστασίας των 
συμφερόντων και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των χρηστών 
προστατευομένων έργων, και ιδίως των 
δικαιωμάτων τους στην ελευθερία της 
έκφρασης και της πληροφόρησης, που 
διασφαλίζονται από το άρθρο 11 του 
Χάρτη, καθώς και του γενικού 
συμφέροντος2α. Από την άποψη αυτή, 
πρέπει να σημειωθεί ότι το διαδίκτυο έχει 
πράγματι ιδιαίτερη σημασία για την 
ελευθερία της έκφρασης και της 
πληροφόρησης, που διασφαλίζονται από 
το άρθρο 11 του Χάρτη, και ότι οι 
υπερσύνδεσμοι συμβάλλουν στην ορθή 
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λειτουργία, καθώς και στην ανταλλαγή 
απόψεων και πληροφοριών στο δίκτυο 
αυτό, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη 
διαθεσιμότητα τεράστιων ποσοτήτων 
πληροφοριών3α. Πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη την πολιτιστική 
πολυμορφία και τα αλληλένδετα 
οικονομικά και εργατικά δικαιώματα.
__________________
1α Όπως προκύπτει επίσης από τις 
αιτιολογικές σκέψεις 2 και 31 της οδηγίας 
2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση 
ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του 
δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων 
στην κοινωνία της πληροφορίας.
2a CJEU - C-160/15 / Υπόθεση GS Media 
BV κατά Sanoma Media Netherlands BV 
και άλλων, 8 Ιουνίου 2016, σκέψη 31.
3α Ό.π., σκέψη 45.
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Τροπολογία 254
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος 
Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το άρθρο 11 του Χάρτη 
επιβεβαιώνει την ελευθερία της έκφρασης 
και της πληροφόρησης. Η ελευθερία αυτή 
προστατεύεται επίσης από το άρθρο 10 
της Ευρωπαϊκή σύμβαση για την 
Προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (ΕΣΑΔ), το άρθρο 19 του 
Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και 
Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και από 
τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των 
κρατών μελών.  Το δικαίωμα αυτό μπορεί 
να ερμηνευτεί περαιτέρω ότι επεκτείνεται 
στην ελευθερία αναζήτησης, παροχής και 
λήψης πληροφοριών. Το διαδίκτυο 
συμβάλλει σημαντικά ως μέσο 
πραγμάτωσης όλων των πτυχών αυτής 
της ελευθερίας. Οποιοσδήποτε 
κανονισμός πρέπει να παίρνει υπόψη τη 
λεπτή ισορροπία όλων των 
ενδιαφερόμενων πλευρών. Οι 
συγκρούσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
πρέπει να επιλύονται κατά τρόπο που να 
καθιστά δυνατό να δοθεί στα εν λόγω 
δικαιώματα ένα μέγιστο θετικό 
αποτέλεσμα και να γίνεται σεβαστός ο 
πυρήνας τους.
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Τροπολογία 255
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος 
Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 β) Όπως έχει επιβεβαιώσει το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, η επιβολή των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και οι κυρώσεις με βάση τον σχετικό 
νόμο θα μπορούσαν δυνητικά να 
προκαλέσουν επεμβάσεις στο δικαίωμα 
της ελευθερίας της έκφρασης. Οι εν λόγω 
επεμβάσεις πρέπει να είναι επιτρεπτές 
μόνο όταν αποσκοπούν στο να 
ικανοποιήσουν μια πιεστική κοινωνική 
ανάγκη και πρέπει να ελέγχονται 
σχολαστικά υπό το πρίσμα της αρχής της 
επικουρικότητας, αν είναι κατάλληλες για 
να επιτύχουν τον επιδιωκόμενο σκοπό, αν 
είναι απαραίτητες σε μια δημοκρατική 
κοινωνία και αν είναι αναλογικές με την 
αυστηρή σημασία της λέξης.
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Τροπολογία 256
Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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.

(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 
ή έναντι άλλων εξουσιοδοτημένων 
χρηστών των ίδιων έργων και άλλου 
υλικού. Οι δημιουργοί των οποίων έργα 
ενσωματώνονται σε έκδοση Τύπου 
δικαιούνται να λάβουν κατάλληλο και 
αναλογικό μερίδιο των εσόδων που 
λαμβάνουν οι εκδότες Τύπου για τις 
χρήσεις των εκδόσεών Τύπου τους από 
παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας.
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Τροπολογία 257
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 
Ziluaga, Νικόλαος Χουντής, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Luke Ming Flanagan, Σοφία 
Σακοράφα, Κωνσταντίνα Κούνεβα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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
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 

διαγράφεται
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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.
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.
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.
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