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Τροπολογία 262
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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
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Τροπολογία 263
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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

(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.

διαγράφεται

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 
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σκοπό αυτό.
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.
_________________
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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Τροπολογία 264
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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 

διαγράφεται
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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 
περιεχομένου τους που καλύπτεται από 
μια συμφωνία.

Or. en
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Τροπολογία 265
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται
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 
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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.
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.

Or. en
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Τροπολογία 266
Tim Aker, Jörg Meuthen
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
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
[την πρόταση της Επιτροπής].

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/267

Τροπολογία 267
Tim Aker, Jörg Meuthen, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, 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 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 διαγράφεται
Προστασία των εκδόσεων Τύπου σχετικά 

με τις ψηφιακές χρήσεις
1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους 
εκδότες Τύπου τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 
3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ 
για την ψηφιακή χρήση των εκδόσεών 
τους.
2. Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ουδόλως θίγουν τυχόν 
δικαιώματα που παρέχονται σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης σε δημιουργούς 
και άλλους δικαιούχους, σε σχέση με έργα 
και άλλο υλικό που περιέχονται σε 
εκδόσεις Τύπου. Τα εν λόγω δικαιώματα 
δεν μπορούν να αντιταχθούν στους 
δημιουργούς και τους άλλους δικαιούχους 
και, ειδικότερα, δεν μπορούν να τους 
στερήσουν το δικαίωμα να 
εκμεταλλεύονται τα έργα τους και το άλλο 
υλικό ανεξάρτητα από την έκδοση Τύπου 
στην οποία περιέχονται.
3. Τα άρθρα 5 έως 8 της οδηγίας 
2001/29/ΕΚ και η οδηγία 2012/28/ΕΕ 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία όσον αφορά 
τα δικαιώματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.
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4. Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λήγουν 20 έτη μετά τη 
δημοσίευση της έκδοσης Τύπου. Η 
περίοδος αυτή υπολογίζεται από την 1η 
Ιανουαρίου του έτους που έπεται της 
ημερομηνίας δημοσίευσης.

Or. en
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Τροπολογία 268
Tim Aker, Jörg Meuthen, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, 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 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται
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 
κατάλληλα και αναλογικά. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών παρέχουν στους δικαιούχους 
επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τη 
λειτουργία και την εφαρμογή των μέτρων, 
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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.

Or. en


