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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αν και διαφορετικές οδηγίες και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την τόνωση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, των επενδύσεων 
και της παραγωγής νέου περιεχομένου τα προηγούμενα έτη, η «ψηφιακή επανάσταση» και η 
ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων, οι οποίες έχουν προκύψει, έχουν δημιουργήσει 
τεράστιες προκλήσεις στον εν λόγω τομέα.

Οι εξελίξεις στην αγορά έχουν επιφέρει, σε ορισμένες περιπτώσεις, ριζικές αλλαγές στον 
τρόπο αντιμετώπισης, παραγωγής, διανομής και εκμετάλλευσης των διαφόρων 
προστατευόμενων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η δημιουργία διαφορετικών 
επιχειρηματικών μοντέλων και οι αναδυόμενες ανάγκες του σημερινού πλαισίου για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επιβάλλουν τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων για την 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, καθιστώντας τα ανθεκτικά και κατάλληλα για τη νέα 
πραγματικότητα της αγοράς καθώς και τις ανάγκες των πολιτών.

Υπό την έννοια αυτή, η συντάκτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά, η οποία αποσκοπεί να θεσπίσει νέους 
κανόνες για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, όπως για να εγκρίνει ορισμένες 
εξαιρέσεις και περιορισμούς στα ψηφιακά και διασυνοριακά περιβάλλοντα, την απλούστευση 
των πρακτικών αδειοδότησης, την εξασφάλιση ευρύτερης πρόσβασης σε περιεχόμενο για 
τους καταναλωτές και τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας για τις συμβάσεις και τις 
αμοιβές των δημιουργών και ερμηνευτών και των εκτελεστών καλλιτεχνών. 

Ωστόσο, η συντάκτρια πιστεύει ότι το κείμενο της πρότασης μπορεί να βελτιωθεί σε 
ορισμένα θέματα και να συμπληρωθεί με ειδικότερες ή πιο φιλόδοξες προτάσεις σε άλλα. 
Συνεπώς, η πρόταση για σχέδιο γνωμοδότησης εισάγει έναν αριθμό στοχευμένων 
τροποποιήσεων στην προσπάθειά της να βελτιώσει, να αποσαφηνίσει και να διευρύνει το 
κείμενο που προτείνει η Επιτροπή.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί στον τομέα της έρευνας, της κατάρτισης και της διατήρησης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η συντάκτρια χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις στον 
συγκεκριμένο τομέα, αλλά πιστεύει ότι θα έπρεπε να είχε υιοθετηθεί μια πιο φιλόδοξη 
προσέγγιση . Ειδικότερα, όσον αφορά την εξαίρεση σχετικά με την εξόρυξη κειμένων και 
δεδομένων (ΕΚΔ) που προβλέπεται στο άρθρο 3 της οδηγίας, η συντάκτρια πιστεύει ότι ο 
περιορισμός της προτεινόμενης εξαίρεσης στην ΕΕ, στον συσταλτικό ορισμό των 
ερευνητικών οργανισμών, είναι αντιπαραγωγικός και, ως εκ τούτου, προβλέπει έναν απλό 
κανόνα που δεν εισάγει διακρίσεις μεταξύ των χρηστών ή των σκοπών και εξασφαλίζει 
αυστηρά περιορισμένη και διαφανή χρήση των τεχνολογικών μέτρων προστασίας, κατά 
περίπτωση. 

Επίσης, στον τομέα της χρήσης των έργων και των άλλων θεματικών αντικειμένων σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες (άρθρο 4), η συντάκτρια θεωρεί ότι η εξαίρεση θα πρέπει να 
λειτουργήσει ευεργετικά όχι μόνο για όλα τα επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, επαγγελματικής και ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και 
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άλλους οργανισμούς όπως οι βιβλιοθήκες και τα άλλα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, 
τα οποία παρέχουν μη τυπική ή άτυπη εκπαίδευση.  Η συντάκτρια εκτιμά ότι η καλύτερη 
λύση είναι να υπάρχει μια ενιαία και υποχρεωτική εξαίρεση για όλα τα είδη διδασκαλίας, 
τόσο τα ψηφιακά και μη ψηφιακά, όσο και τα επίσημα και ανεπίσημα.

Όσον αφορά την εξαίρεση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που καλύπτεται 
από το άρθρο 5, η συντάκτρια προτείνει μια φιλόδοξη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του 
εν λόγω άρθρου, η οποία εισάγει αρκετά νέα στοιχεία. Πρώτον, το σχέδιο γνωμοδότησης 
προτείνει τροποποίηση της εξαίρεσης που να επιτρέπει στα ιδρύματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να αναπαράγουν έργα και άλλα αντικείμενα 
μόνιμα στις συλλογές τους, με σκοπό την εκτέλεση της αποστολής τους ως προς το δημόσιο 
συμφέρον, όσον αφορά τη διατήρηση, την έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη 
διδασκαλία.  

Επιπλέον, προτείνονται τρεις νέες εξαιρέσεις με σκοπό την ενθάρρυνση της ανάπτυξης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και την ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας, της χρήσης 
και της πρόσβασης στη γνώση και την πολιτιστική κληρονομιά. Εισάγεται, προς τον σκοπό 
αυτό, νέα εξαίρεση σχετικά με την παράδοση εγγράφου από τα ιδρύματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς ή εκπαιδευτικά ιδρύματα και μια άλλη σχετικά με την πρόσβαση με σκοπό την 
έρευνα ή την ιδιωτική μελέτη στις εγκαταστάσεις των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς ή 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπλέον, θεσπίστηκε επίσης εξαίρεση για τον δημόσιο δανεισμό 
λογοτεχνικών έργων, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έχουν πλήρη πρόσβαση στην επιλογή βιβλίων και άλλων πόρων.

Έργα μη διαθέσιμα στο εμπόριο:

Η συντάκτρια εισάγει εξαίρεση στο άρθρο 7, η οποία θα επιτρέπει στα ιδρύματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς να διανέμουν, να δημοσιοποιούν στο κοινό ή να διαθέτουν μη διαθέσιμα στο 
εμπόριο έργα ή άλλα αντικείμενα σε μόνιμη βάση στη συλλογή του ιδρύματος για μη 
εμπορικούς σκοπούς, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα συστήματα αμοιβής για την 
αντιστάθμιση τυχόν αδικαιολόγητης βλάβης των εννόμων συμφερόντων των κατόχων 
δικαιωμάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι δημιουργοί και οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να αντιταχθούν στην εν λόγω διάθεση των έργων τους, και τη διάθεσή τους εκτός 
διαδικτύου. 

Προστασία των εκδόσεων Τύπου σχετικά με τις ψηφιακές χρήσεις

Η συντάκτρια πιστεύει ότι δεν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση για τη θέσπιση δικαιώματος για 
εκδότες του Τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 11. Είναι αληθές ότι οι εκδότες ενδέχεται να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα για την επιβολή του σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας, βάσει αδείας, αλλά το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της επιβολής 
της νομοθεσίας. Οι απλές αλλαγές που έγιναν στο άρθρο 5 της οδηγίας για την επιβολή της 
οδηγία 2004/48/ΕΚ, που ισχύει επίσης και για τις επιχειρήσεις Τύπου, θα παράσχουν τα 
αναγκαία και κατάλληλα μέσα για την επίλυση αυτού του ζητήματος.  Η συντάκτρια πιστεύει 
ότι δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός νέου δικαιώματος, καθώς οι εκδότες έχουν 
πλήρως το δικαίωμα να μη συμμετέχουν στο οικοσύστημα ανά πάσα στιγμή με τη χρήση 
απλών τεχνικών μέσων. Η συντάκτρια ανησυχεί επίσης όσον αφορά τα αποτελέσματα που θα 
έχει η δημιουργία αυτού του νέου δικαιώματος στην αγορά, καθώς είναι πολύ πιθανόν η 
προσθήκη του δικαιώματος αυτού να προσθέσει ένα ακόμα επίπεδο πολυπλοκότητας στις 
συμφωνίες εξουσιοδότησης. Ούτε υπάρχει εγγύηση ότι οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών 
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του εκδότη θα διοχετεύονταν και στους δημιουργούς. Ενδέχεται να υπάρχουν πιο 
αποτελεσματικοί τρόποι για την προώθηση της ποιοτικής δημοσιογραφίας και των 
δημοσιευμάτων μέσω φορολογικών κινήτρων αντί να προστεθεί ένα επιπλέον επίπεδο στη 
νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ορισμένες χρήσεις προστατευόμενου περιεχομένου από επιγραμμικές υπηρεσίες

Όσον αφορά το άρθρο 13 (και τις αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις 37, 38 και 39), η 
συντάκτρια θεωρεί ότι η τρέχουσα διατύπωση δεν συμβιβάζεται με το καθεστώς 
περιορισμένης ευθύνης που προβλέπεται από την οδηγία 2000/31/ΕΚ (οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο), νομοθέτημα που έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επωφελές για την 
εσωτερική αγορά στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Η συντάκτρια υποστηρίζει σθεναρά 
την ιδέα ότι το κενό αξίας πρέπει να διευθετηθεί και τονίζει ότι οι δημιουργοί και οι κάτοχοι 
δικαιωμάτων πρέπει να λαμβάνουν δίκαιη και ισόρροπη αντιστάθμιση για την εκμετάλλευση 
των έργων τους από τους παρόχους υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να 
επιτευχθεί χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στην ψηφιακή οικονομία ή τις διαδικτυακές ελευθερίες 
των καταναλωτών. Η τρέχουσα διατύπωση του άρθρο 13 αποτυγχάνει στο σημείο αυτό. Οι 
αυστηρές απαιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο 
για την είσοδο στην αγορά νέων και αναδυόμενων επιχειρήσεων. Είναι επίσης συγκεκριμένη 
από τεχνολογικής απόψεως και ενδέχεται η αγορά να αντιδράσει με απλή αλλαγή των 
τεχνικών διαδικασιών ή με τον σχεδιασμό νέων επιχειρηματικών μοντέλων που να 
καταρρίπτουν αυτόν τον τρόπο κατηγοριοποίησης. Η χρήση φίλτρου ενδέχεται να θίγει τα 
συμφέροντα των χρηστών, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές νόμιμες χρήσεις στο 
προστατευόμενο από δικαιώματα του δημιουργού περιεχόμενο ότι οι τεχνολογίες 
φιλτραρίσματος συχνά δεν έχουν προχωρήσει αρκετά ώστε να αντιστοιχούν στις ανάγκες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι οδηγίες που εκδόθηκαν στον 
τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των συγγενικών 
δικαιωμάτων παρέχουν υψηλό επίπεδο 
προστασίας στους δικαιούχους και 
δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο μπορεί 
να λάβει χώρα η εκμετάλλευση των έργων 
και άλλου προστατευόμενου υλικού. Το εν 
λόγω εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο 
συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της 

(2) Οι οδηγίες που εκδόθηκαν στον 
τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των συγγενικών 
δικαιωμάτων παρέχουν υψηλό επίπεδο 
προστασίας στους δικαιούχους και 
δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο μπορεί 
να λάβει χώρα η εκμετάλλευση των έργων 
και άλλου προστατευόμενου υλικού. Το εν 
λόγω εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο 
συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της 
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εσωτερικής αγοράς· προωθεί την 
καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την 
επένδυση και την παραγωγή νέου 
περιεχομένου, επίσης και στο ψηφιακό 
περιβάλλον. Η προστασία που παρέχει το 
εν λόγω νομικό πλαίσιο συμβάλλει επίσης 
στον στόχο της Ένωσης περί σεβασμού και 
προώθησης της πολιτισμικής πολυμορφίας, 
ενώ παράλληλα προβάλλει την κοινή 
πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Το 
άρθρο 167 παράγραφος 4 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπει ότι η Ένωση, όταν αναλαμβάνει 
δράσεις, λαμβάνει υπόψη της τις 
πολιτιστικές πτυχές.

πραγματικά ολοκληρωμένης εσωτερικής 
αγοράς· προωθεί την καινοτομία, τη 
δημιουργικότητα, την επένδυση και την 
παραγωγή νέου περιεχομένου, επίσης και 
στο ψηφιακό περιβάλλον. Η προστασία 
που παρέχει το εν λόγω νομικό πλαίσιο 
συμβάλλει επίσης στον στόχο της Ένωσης 
περί σεβασμού και προώθησης της 
πολιτισμικής πολυμορφίας, ενώ 
παράλληλα προβάλλει την κοινή 
πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Το 
άρθρο 167 παράγραφος 4 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπει ότι η Ένωση, όταν αναλαμβάνει 
δράσεις, λαμβάνει υπόψη της τις 
πολιτιστικές πτυχές.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις 
εξακολουθούν να μεταβάλλουν τον τρόπο 
δημιουργίας, παραγωγής, διανομής και 
εκμετάλλευσης έργων και άλλου υλικού. 
Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέοι 
φορείς εξακολουθούν να εμφανίζονται. Οι 
αρχές και οι στόχοι που θεσπίζει το 
πλαίσιο της Ένωσης για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας παραμένουν 
σταθεροί. Ωστόσο, η ανασφάλεια δικαίου 
παραμένει για τους δικαιούχους και για 
τους χρήστες όσον αφορά ορισμένες 
χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών χρήσεων, έργων και άλλου 
υλικού στο ψηφιακό περιβάλλον. Όπως 
ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
με τίτλο «Προς ένα σύγχρονο, πιο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας»26, σε ορισμένους 
τομείς είναι απαραίτητη η προσαρμογή και 
η συμπλήρωση του υφιστάμενου πλαισίου 
της Ένωσης για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παρούσα 
οδηγία προβλέπει κανόνες με στόχο την 

(3) Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις 
εξακολουθούν να μεταβάλλουν τον τρόπο 
δημιουργίας, παραγωγής, διανομής και 
εκμετάλλευσης έργων και άλλου συναφούς
υλικού, και η σχετική νομοθεσία 
χρειάζεται να είναι μελλοντικά βιώσιμη 
έτσι ώστε να μην περιορίζει την 
τεχνολογική ανάπτυξη. Νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα και νέοι φορείς 
εξακολουθούν να εμφανίζονται. Οι αρχές 
και οι στόχοι που θεσπίζει το πλαίσιο της 
Ένωσης για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας παραμένουν σταθεροί. 
Ωστόσο, η ανασφάλεια δικαίου παραμένει 
για τους δικαιούχους και για τους χρήστες 
όσον αφορά ορισμένες χρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών 
χρήσεων, έργων και άλλου υλικού στο 
ψηφιακό περιβάλλον. Όπως ορίζεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς 
ένα σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας»26, 
σε ορισμένους τομείς είναι απαραίτητη η 
προσαρμογή και η συμπλήρωση του 
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προσαρμογή ορισμένων εξαιρέσεων και 
περιορισμών σε ψηφιακά και 
διασυνοριακά περιβάλλοντα, καθώς και 
μέτρα με σκοπό τη διευκόλυνση 
ορισμένων πρακτικών αδειοδοτήσεων 
όσον αφορά τη διάδοση έργων μη 
διαθέσιμων στο εμπόριο και την 
επιγραμμική διαθεσιμότητα 
οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες 
διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία για τη 
διασφάλιση ευρύτερης πρόσβασης στο 
περιεχόμενο. Προκειμένου να επιτευχθεί η 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες 
σχετικά με δικαιώματα σε δημοσιεύματα, 
με τη χρήση έργων και άλλου υλικού από
παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών που 
αποθηκεύουν και δίνουν πρόσβαση σε 
περιεχόμενο που αναφορτώνεται από 
τους χρήστες τους και με τη διαφάνεια 
των συμβάσεων των δημιουργών και των 
ερμηνευτών.

υφιστάμενου πλαισίου της Ένωσης για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η 
παρούσα οδηγία προβλέπει κανόνες με 
στόχο την προσαρμογή ορισμένων 
εξαιρέσεων και περιορισμών σε ψηφιακά 
και διασυνοριακά περιβάλλοντα, καθώς 
και μέτρα με σκοπό τη διευκόλυνση 
ορισμένων πρακτικών αδειοδοτήσεων 
όσον αφορά τη διάδοση έργων μη 
διαθέσιμων στο εμπόριο και την 
επιγραμμική διαθεσιμότητα 
οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες 
διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία για τη 
διασφάλιση ευρύτερης πρόσβασης στο 
περιεχόμενο. Προκειμένου να επιτευχθεί η 
εύρυθμη και δίκαιη λειτουργία της αγοράς 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, πρέπει επίσης να θεσπιστούν 
κανόνες σχετικά με τη χρήση έργων και 
άλλου υλικού για παρόχους επιγραμμικών 
υπηρεσιών και για τη διαφάνεια των 
συμβάσεων των δημιουργών και των 
ερμηνευτών και της λογιστικής που 
σχετίζεται με την εκμετάλλευση 
προστατευόμενων έργων σύμφωνα με τις 
συμβάσεις.

__________________ __________________

26 COM(2015)0626 final. 26 COM(2015)0626 final.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η παρούσα οδηγία βασίζεται και 
συμπληρώνει τους κανόνες που 
προβλέπονται στις ισχύουσες οδηγίες στον 
συγκεκριμένο τομέα, ιδίως δε στην οδηγία 
96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου27, την οδηγία 
2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28, την 
οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29, την 
οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

(4) Η παρούσα οδηγία βασίζεται και 
συμπληρώνει τους κανόνες που 
προβλέπονται στις ισχύουσες οδηγίες στον 
συγκεκριμένο τομέα, ιδίως δε στην οδηγία 
96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου27 , την οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27a, την 
οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28 , την 
οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30, την 
οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31 και 
την οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29 , την 
οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30 , την 
οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31 και 
την οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32 .

_________________ _________________

27 Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική 
προστασία των βάσεων δεδομένων (ΕΕ L 
77 της 27.3.1996, σ. 20-28).

27 Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική 
προστασία των βάσεων δεδομένων (ΕΕ L 
77 της 27.3.1996, σ. 20-28).

27α 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 (οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο) (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

28 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση 
ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του 
δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων 
στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167 
της 22.6.2001, σ. 10–19).

28 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση 
ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του 
δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων 
στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167 
της 22.6.2001, σ. 10–19).

29 Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το 
δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα 
δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα 
συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία 
στον τομέα των προϊόντων της διανοίας 
(ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28–35).

29 Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το 
δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα 
δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα 
συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία 
στον τομέα των προϊόντων της διανοίας 
(ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28–35).

30 Οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, για τη νομική 
προστασία των προγραμμάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΕΕ L 111 της 
5.5.2009, σ. 16-22).

30 Οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, για τη νομική 
προστασία των προγραμμάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΕΕ L 111 της 
5.5.2009, σ. 16-22).

31 Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών 

31 Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών 
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έργων (ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 5-12). έργων (ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 5-12).

32 Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική 
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων 
καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών 
αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών 
έργων στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 84 της 
20.3.2014, σ. 72-98).

32 Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική 
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων 
καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών 
αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών 
έργων στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 84 της 
20.3.2014, σ. 72-98).

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι εξαιρέσεις και ο περιορισμός
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία 
επιδιώκουν την επίτευξη δίκαιης 
ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων και 
των συμφερόντων των δημιουργών και 
άλλων δικαιούχων αφενός και των 
χρηστών αφετέρου. Μπορούν να 
εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις που δεν αντίκεινται στην 
κανονική εκμετάλλευση του έργου ή 
άλλου υλικού και δεν θίγουν 
αδικαιολογήτως τα νόμιμα συμφέροντα 
των δικαιούχων.

(6) Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία 
επιδιώκουν την επίτευξη δίκαιης 
ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων και 
των συμφερόντων των δημιουργών και 
άλλων δικαιούχων αφενός και των 
χρηστών αφετέρου. Μπορούν να 
εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις που δεν αντίκεινται στην 
κανονική εκμετάλλευση του έργου ή 
άλλου υλικού και δεν θίγουν 
αδικαιολογήτως τα νόμιμα συμφέροντα 
των δικαιούχων. Αφορούν, ιδίως, την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη γνώση 
και την πολιτιστική κληρονομιά και, ως 
εκ τούτου, εξυπηρετούν το δημόσιο 
συμφέρον.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν τη 
δυνατότητα αυτοματοποιημένης 
υπολογιστικής ανάλυσης πληροφοριών σε 

(8) Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν τη 
δυνατότητα αυτοματοποιημένης 
υπολογιστικής ανάλυσης πληροφοριών σε 
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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 
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.

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 
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 ή δεδομένων όσον αφορά απλά 
πραγματικά στοιχεία ή δεδομένα που δεν 
προστατεύονται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Δικαίωμα στην 
ανάγνωση σημαίνει στην πραγματικότητα 
δικαίωμα στην εξόρυξη.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

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 
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.

(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 
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.
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η εν λόγω ανασφάλεια δικαίου θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη θέσπιση 
υποχρεωτικής εξαίρεσης από το δικαίωμα 
αναπαραγωγής, καθώς και από το 
δικαίωμα απαγόρευσης της εξαγωγής 
περιεχομένου βάσης δεδομένων. Η νέα 
εξαίρεση δεν θα πρέπει να θίγει την 
υφιστάμενη υποχρεωτική εξαίρεση των 
προσωρινών πράξεων αναπαραγωγής του 
άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2001/29/ΕΚ, η οποία θα πρέπει να 
συνεχίσει να τυγχάνει εφαρμογής στις 
τεχνικές εξόρυξης κειμένων και δεδομένων 
που δεν περιλαμβάνουν τη δημιουργία 
αντιγράφων πέραν του πεδίου εφαρμογής 
της εν λόγω εξαίρεσης. Από την εξαίρεση 
θα πρέπει επίσης να επωφελούνται οι 
ερευνητικοί οργανισμοί, όταν μετέχουν σε 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα.

(10) Η εν λόγω ανασφάλεια δικαίου θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη θέσπιση 
υποχρεωτικής εξαίρεσης από το δικαίωμα 
αναπαραγωγής, καθώς και από το 
δικαίωμα απαγόρευσης της εξαγωγής 
περιεχομένου βάσης δεδομένων. Μια 
πρόσθετη υποχρεωτική εξαίρεση θα 
πρέπει να επιτρέπει στους ερευνητικούς 
οργανισμούς να έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες σε μορφότυπο που θα 
καθιστά δυνατή την εξόρυξη κειμένων 
και δεδομένων. Από την εξαίρεση θα 
πρέπει επίσης να επωφελούνται επίσης οι 
ερευνητικοί οργανισμοί, όταν μετέχουν σε 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, εφόσον τα κέρδη τους 
επανεπενδύονται στην έρευνα. Οι νέες 
εξαιρέσεις δεν θα πρέπει να θίγουν την 
υφιστάμενη υποχρεωτική εξαίρεση των 
προσωρινών πράξεων αναπαραγωγής του 
άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2001/29/ΕΚ, η οποία θα πρέπει να 
συνεχίσει να τυγχάνει εφαρμογής στις 
τεχνικές εξόρυξης κειμένων και δεδομένων 
που δεν περιλαμβάνουν τη δημιουργία 
αντιγράφων πέραν του πεδίου εφαρμογής 
της εν λόγω εξαίρεσης. 

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι ερευνητικοί οργανισμοί σε 
ολόκληρη την Ένωση καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα οντοτήτων που έχουν ως 
πρωταρχικό στόχο τη διεξαγωγή 
επιστημονικής έρευνας ή τον συνδυασμό 

(11) Οι ερευνητικοί οργανισμοί σε 
ολόκληρη την Ένωση καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα οντοτήτων που ασκούν ερευνητική 
δραστηριότητα, στις οποίες 
περιλαμβάνονται δημόσια ιδρύματα και 
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της έρευνας με την παράλληλη παροχή 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Λόγω της 
πολυμορφίας αυτών των οντοτήτων, είναι 
σημαντικό να υπάρχει κοινή αντίληψη ως 
προς τους επωφελούμενους της εξαίρεσης. 
Παρά τις διαφορές τους σε επίπεδο 
νομικής μορφής και δομής, κοινό στοιχείο 
των ερευνητικών οργανισμών σε όλα τα 
κράτη μέλη αποτελεί συνήθως το γεγονός 
ότι δραστηριοποιούνται είτε σε μη 
κερδοσκοπική βάση είτε στο πλαίσιο 
αποστολής δημοσίου συμφέροντος 
αναγνωρισμένης από το κράτος. Η 
επιτέλεση αποστολής δημοσίου 
συμφέροντος μπορεί, για παράδειγμα, να 
αποτυπώνεται μέσω της δημόσιας 
χρηματοδότησης ή μέσω σχετικών 
διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας ή 
δημόσιων συμβάσεων. Παράλληλα, οι 
οργανισμοί επί των οποίων ασκείται 
αποφασιστική επιρροή από εμπορικές 
επιχειρήσεις, η οποία επιτρέπει στις εν 
λόγω επιχειρήσεις την άσκηση ελέγχου 
λόγω διαρθρωτικών περιστάσεων, π.χ. της 
ιδιότητας του μετόχου ή του μέλους, και η 
οποία ενδέχεται να συνεπάγεται την 
προνομιακή πρόσβαση στα αποτελέσματα 
της έρευνας, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ερευνητικοί οργανισμοί για τους σκοπούς 
της παρούσας οδηγίας.

ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, που 
έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη διεξαγωγή 
έρευνας ή τον συνδυασμό της έρευνας με 
την παράλληλη παροχή εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών. Λόγω της πολυμορφίας αυτών 
των οντοτήτων, είναι σημαντικό να 
υπάρχει κοινή αντίληψη ως προς τους 
επωφελούμενους της εξαίρεσης. Παρά τις 
διαφορές τους σε επίπεδο νομικής μορφής 
και δομής, κοινό στοιχείο των ερευνητικών 
οργανισμών σε όλα τα κράτη μέλη 
αποτελεί συνήθως το γεγονός ότι 
δραστηριοποιούνται είτε σε μη 
κερδοσκοπική βάση είτε στο πλαίσιο 
αποστολής δημοσίου συμφέροντος 
αναγνωρισμένης από το κράτος. Η 
επιτέλεση αποστολής δημοσίου 
συμφέροντος μπορεί, για παράδειγμα, να 
αποτυπώνεται μέσω της δημόσιας 
χρηματοδότησης ή μέσω σχετικών 
διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας ή 
δημόσιων συμβάσεων. Παράλληλα, οι 
οργανισμοί επί των οποίων ασκείται 
αποφασιστική επιρροή από εμπορικές 
επιχειρήσεις, η οποία επιτρέπει στις εν 
λόγω επιχειρήσεις την άσκηση ελέγχου 
λόγω διαρθρωτικών περιστάσεων, π.χ. της 
ιδιότητας του μετόχου ή του μέλους, και η 
οποία ενδέχεται να συνεπάγεται την 
προνομιακή πρόσβαση στα αποτελέσματα 
της έρευνας, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ερευνητικοί οργανισμοί για τους σκοπούς 
της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Λόγω του δυνητικά μεγάλου 
αριθμού αιτημάτων πρόσβασης και 
τηλεφορτώσεων που αναμένεται 
αναφορικά με τα έργα ή άλλο υλικό τους, 
οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιτρέπεται να 
εφαρμόζουν μέτρα στις περιπτώσεις όπου 
υπάρχει κίνδυνος να διακυβευθεί η 

(12) Λόγω του δυνητικά μεγάλου 
αριθμού αιτημάτων πρόσβασης και 
τηλεφορτώσεων που αναμένεται 
αναφορικά με τα έργα ή άλλο υλικό τους, 
οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιτρέπεται να 
εφαρμόζουν μέτρα στις περιπτώσεις όπου 
υπάρχει κίνδυνος να διακυβευθεί η 
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ασφάλεια και η ακεραιότητα των 
συστημάτων ή των βάσεων δεδομένων 
όπου φιλοξενούνται τα έργα ή άλλο υλικό. 
Τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου της εξασφάλισης της 
ασφάλειας και της ακεραιότητας του 
συστήματος και δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν την αποτελεσματική 
εφαρμογή της εξαίρεσης.

ασφάλεια των συστημάτων ή των βάσεων 
δεδομένων όπου φιλοξενούνται τα έργα ή 
άλλο υλικό. Τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνουν τα αναγκαία, αναλογικά 
και αποτελεσματικά όρια για την επίτευξη 
του στόχου της εξασφάλισης της 
ασφάλειας του συστήματος και δεν θα 
πρέπει να υπονομεύουν την 
αποτελεσματική εφαρμογή της εξαίρεσης ή 
να εμποδίζουν τη δυνατότητα 
αναπαραγωγής των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η διαδικασία της εξόρυξης 
κειμένων και δεδομένων περιλαμβάνει 
τηλεφόρτωση προστατευόμενων έργων 
και άλλου υλικού σε σημαντική κλίμακα. 
Κατά συνέπεια, η αποθήκευση και η 
αντιγραφή περιεχομένου περιορίζεται 
αυστηρά στα αναγκαία για τον έλεγχο των 
αποτελεσμάτων. Τυχόν αποθηκευμένα 
αντίγραφα θα πρέπει να διαγράφονται 
μετά την πάροδο εύλογου χρονικού 
διαστήματος, προκειμένου να 
αποφεύγονται άλλες χρήσεις τις οποίες 
δεν καλύπτει η εξαίρεση.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 
2001/29/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν εξαίρεση ή περιορισμό από το 
δικαίωμα αναπαραγωγής, το δικαίωμα 
παρουσίασης στο κοινό και το δικαίωμα 

(14) Σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 
2001/29/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν εξαίρεση ή περιορισμό από το 
δικαίωμα αναπαραγωγής, το δικαίωμα 
παρουσίασης στο κοινό και το δικαίωμα 
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διάθεσης στο κοινό χάριν μόνο, μεταξύ 
άλλων, παραδείγματος κατά τη 
διδασκαλία. Επιπλέον, το άρθρο 6 
παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 9 
στοιχείο β) της οδηγίας 96/9/ΕΟΚ 
επιτρέπουν τη χρήση βάσης δεδομένων και 
την εξαγωγή ή επαναχρησιμοποίηση 
ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το πεδίο 
εφαρμογής των εν λόγω εξαιρέσεων ή 
περιορισμών όπως εφαρμόζονται στις 
ψηφιακές χρήσεις δεν είναι σαφές.
Επιπλέον, δεν υπάρχει επαρκής σαφήνεια 
ως προς το κατά πόσον οι εν λόγω 
εξαιρέσεις ή περιορισμοί τυγχάνουν 
εφαρμογής στην περίπτωση παροχής 
επιγραμμικής και, κατ’ επέκταση, εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, 
στο υφιστάμενο πλαίσιο δεν υπάρχει 
πρόβλεψη σχετικά με τον διασυνοριακό 
αντίκτυπο. Η κατάσταση αυτή μπορεί να 
δημιουργεί προσκόμματα στην ανάπτυξη 
ψηφιακά υποστηριζόμενων 
δραστηριοτήτων διδασκαλίας και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Συνεπώς, η 
θέσπιση νέας υποχρεωτικής εξαίρεσης ή 
περιορισμού είναι απαραίτητη 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα τυγχάνουν 
πλήρους ασφάλειας δικαίου κατά τη 
χρήση έργων ή άλλου υλικού σε ψηφιακές
διδακτικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων 
σε επιγραμμικό και διασυνοριακό επίπεδο.

διάθεσης στο κοινό χάριν μόνο, μεταξύ 
άλλων, παραδείγματος κατά τη 
διδασκαλία. Επιπλέον, το άρθρο 6 
παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 9 
στοιχείο β) της οδηγίας 96/9/ΕΟΚ 
επιτρέπουν τη χρήση βάσης δεδομένων και 
την εξαγωγή ή επαναχρησιμοποίηση 
ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιπλέον, δεν 
υπάρχει επαρκής σαφήνεια ως προς το 
κατά πόσον οι εν λόγω εξαιρέσεις ή 
περιορισμοί τυγχάνουν εφαρμογής στην 
περίπτωση παροχής επιγραμμικής και, κατ’ 
επέκταση, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Επιπροσθέτως, στο υφιστάμενο πλαίσιο 
δεν υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με τον 
διασυνοριακό αντίκτυπο. Η κατάσταση 
αυτή μπορεί να δημιουργεί προσκόμματα 
στην ανάπτυξη ψηφιακά υποστηριζόμενων 
δραστηριοτήτων διδασκαλίας και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Συνεπώς, η 
θέσπιση νέας υποχρεωτικής εξαίρεσης ή 
περιορισμού είναι απαραίτητη 
προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρης 
ασφάλεια δικαίου κατά τη χρήση έργων ή 
άλλου υλικού σε όλες τις διδακτικές 
δραστηριότητες, μεταξύ άλλων σε 
επιγραμμικό και διασυνοριακό επίπεδο.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ενώ η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
και τα διασυνοριακά εκπαιδευτικά 
προγράμματα αναπτύσσονται κυρίως σε 
επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα 
ψηφιακά εργαλεία και πόροι 
χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο 
σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, ιδίως δε 

(15) Ενώ η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
η ηλεκτρονική μάθηση και τα 
διασυνοριακά εκπαιδευτικά προγράμματα 
αναπτύσσονται κυρίως σε επίπεδο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα ψηφιακά 
εργαλεία και πόροι χρησιμοποιούνται 
ολοένα και περισσότερο σε όλα τα επίπεδα 
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για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της 
μαθησιακής εμπειρίας. Η εξαίρεση ή ο 
περιορισμός που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία θα πρέπει επομένως να 
αποφέρει οφέλη για όλα τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της πρωτοβάθμιας, 
δευτεροβάθμιας, επαγγελματικής και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον βαθμό 
που ασκούν την εκπαιδευτική τους 
δραστηριότητα για μη εμπορικό σκοπό. Η 
οργανωτική διάρθρωση και τα μέσα 
χρηματοδότησης του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος δεν αποτελούν αποφασιστικό 
παράγοντα ως προς τον καθορισμό του μη 
εμπορικού χαρακτήρα της δραστηριότητας.

εκπαίδευσης, ιδίως δε για τη βελτίωση και 
τον εμπλουτισμό της μαθησιακής 
εμπειρίας. Η εξαίρεση ή ο περιορισμός που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία θα 
πρέπει επομένως να αποφέρει οφέλη για 
όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται 
με την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, 
επαγγελματική και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, καθώς και οργανισμούς που 
συνδέονται με διδακτικές 
δραστηριότητες, μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο της μη τυπικής ή της άτυπης 
εκπαίδευσης που αναγνωρίζεται από 
κράτος μέλος, στον βαθμό που ασκούν την 
εκπαιδευτική τους δραστηριότητα για μη 
εμπορικό σκοπό. Σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης 
Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό 
πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης «ΕΚ 2020», η συμβολή της 
άτυπης και της μη τυπικής εκπαίδευσης, 
παράλληλα με την τυπική εκπαίδευση, θα 
πρέπει να αναγνωριστούν και να 
αναπτυχθούν, προκειμένου να 
υλοποιηθούν οι στόχοι της Ένωσης. Η 
οργανωτική διάρθρωση και τα μέσα 
χρηματοδότησης του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος δεν αποτελούν αποφασιστικό 
παράγοντα ως προς τον καθορισμό του μη 
εμπορικού χαρακτήρα της δραστηριότητας.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η εξαίρεση ή ο περιορισμός θα 
πρέπει να καλύπτει ψηφιακές χρήσεις 
έργων και άλλου υλικού, όπως η χρήση 
τμημάτων ή αποσπασμάτων έργων προς 
υποστήριξη, εμπλουτισμό ή συμπλήρωση 
της διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων 
των συναφών δραστηριοτήτων μάθησης. Η 

(16) Η εξαίρεση ή ο περιορισμός θα 
πρέπει να καλύπτει όλες τις χρήσεις έργων 
και άλλου υλικού, ψηφιακού ή άλλου,
όπως η χρήση τμημάτων ή αποσπασμάτων 
έργων προς υποστήριξη, εμπλουτισμό ή 
συμπλήρωση της διδασκαλίας, 
συμπεριλαμβανομένων των συναφών 
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χρήση των έργων ή άλλου υλικού δυνάμει 
της εξαίρεσης ή του περιορισμού θα πρέπει 
να πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης 
που διεξάγονται υπό την ευθύνη των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μεταξύ άλλων 
κατά τη διάρκεια εξετάσεων, και να 
περιορίζεται στα αναγκαία για τον σκοπό 
των εν λόγω δραστηριοτήτων. Η εξαίρεση 
ή ο περιορισμός θα πρέπει να καλύπτει 
τόσο τις χρήσεις με ψηφιακά μέσα στην 
αίθουσα διδασκαλίας όσο και τις 
επιγραμμικές χρήσεις μέσω του ασφαλούς 
ηλεκτρονικού δικτύου του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος, η πρόσβαση στο οποίο θα 
πρέπει να είναι προστατευμένη, κυρίως με 
διαδικασίες πιστοποίησης γνησιότητας της 
ταυτότητας. Η εξαίρεση ή ο περιορισμός 
θα πρέπει να θεωρείται ότι καλύπτει τις 
ειδικές ανάγκες προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρίες στο πλαίσιο χρήσης 
ως παραδείγματος κατά τη διδασκαλία.

δραστηριοτήτων μάθησης. Η έννοια του 
«παραδείγματος κατά τη διδασκαλία» 
σημαίνει κατά κανόνα τη χρήση ενός 
έργου χάριν παραδείγματος και για να 
εξηγήσει ή να υποστηρίξει ένα μάθημα. Η 
χρήση των έργων ή άλλου υλικού δυνάμει 
της εξαίρεσης ή του περιορισμού θα πρέπει 
να πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης, 
μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια 
εξετάσεων, και να περιορίζεται στα 
αναγκαία για τον σκοπό των εν λόγω 
δραστηριοτήτων. Η εξαίρεση ή ο 
περιορισμός θα πρέπει να καλύπτει τόσο 
τις μη επιγραμμικές χρήσεις, όπως οι 
χρήσεις μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας ή 
σε οργανισμούς, όπως οι βιβλιοθήκες και 
άλλα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς 
που συμμετέχουν σε διδακτικές 
δραστηριότητες, όσο και τις επιγραμμικές 
χρήσεις μέσω του ασφαλούς ηλεκτρονικού 
δικτύου του εκπαιδευτικού ιδρύματος, η 
πρόσβαση στο οποίο θα πρέπει να είναι 
προστατευμένη, κυρίως με διαδικασίες 
πιστοποίησης γνησιότητας της ταυτότητας. 
Η εξαίρεση ή ο περιορισμός θα πρέπει να 
θεωρείται ότι καλύπτει τις ειδικές ανάγκες 
προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρίες στο πλαίσιο χρήσης ως 
παραδείγματος κατά τη διδασκαλία.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις, 
βάσει της εφαρμογής της εξαίρεσης που 
προβλέπεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ ή 
συμφωνιών παραχώρησης άδειας 
εκμετάλλευσης που καλύπτουν περαιτέρω 
χρήσεις, σε μια σειρά κρατών μελών, με 
στόχο τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών 
χρήσεων έργων και άλλου υλικού. Οι εν 
λόγω ρυθμίσεις συνήθως έχουν αναπτυχθεί 
λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των 

(17) Υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις, 
βάσει της εφαρμογής της εξαίρεσης που 
προβλέπεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ ή 
συμφωνιών παραχώρησης διευρυμένης 
συλλογικής άδειας εκμετάλλευσης, σε μια 
σειρά κρατών μελών, με στόχο τη 
διευκόλυνση των εκπαιδευτικών χρήσεων 
τουλάχιστον σύντομων κομματιών ή 
αποσπασμάτων έργων και άλλου υλικού. 
Οι εν λόγω ρυθμίσεις συνήθως έχουν 
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εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των 
διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης. Ενώ 
είναι ουσιαστικής σημασίας η εναρμόνιση 
του πεδίου εφαρμογής της νέας, 
υποχρεωτικής εξαίρεσης ή περιορισμού σε 
σχέση με τις ψηφιακές χρήσεις και τις 
διασυνοριακές διδακτικές δραστηριότητες, 
οι λεπτομέρειες εφαρμογής μπορεί να 
διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, στον βαθμό που δεν παρακωλύουν 
την αποτελεσματική εφαρμογή της 
εξαίρεσης ή του περιορισμού ή των 
διασυνοριακών χρήσεων. Αυτό θα δώσει 
τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
βασιστούν στις υφιστάμενες ρυθμίσεις που 
έχουν συμφωνηθεί σε εθνικό επίπεδο. 
Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να υποβάλλουν την 
εφαρμογή της εξαίρεσης ή του 
περιορισμού, εν όλω ή εν μέρει, στη 
διαθεσιμότητα επαρκών αδειών, κατά 
τρόπο που να καλύπτονται τουλάχιστον οι 
ίδιες χρήσεις με αυτές που επιτρέπονται 
στο πλαίσιο της εξαίρεσης. Ο μηχανισμός 
αυτός θα επέτρεπε, για παράδειγμα, να 
δοθεί προτεραιότητα σε άδειες για υλικά 
που προορίζονται κατά κύριο λόγο για την 
αγορά της εκπαίδευσης. Προκειμένου ο εν 
λόγω μηχανισμός να μην οδηγήσει σε 
ανασφάλεια δικαίου ή σε διοικητική 
επιβάρυνση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
τα κράτη μέλη που ακολουθούν αυτή την 
προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνουν 
συγκεκριμένα μέτρα με σκοπό την 
εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης στα 
συστήματα αδειοδότησης που επιτρέπουν 
τις ψηφιακές χρήσεις έργων ή άλλου 
υλικού χάριν παραδείγματος κατά τη 
διδασκαλία και ενημέρωσης των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σχετικά με την 
ύπαρξη των εν λόγω συστημάτων 
αδειοδότησης.

αναπτυχθεί λαμβανομένων υπόψη των 
δυσχερειών που δημιουργεί ο κλειστός 
κατάλογος προαιρετικών εξαιρέσεων σε 
επίπεδο Ένωσης, των αναγκών των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των 
διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης. Ενώ 
είναι ουσιαστικής σημασίας η εναρμόνιση 
του πεδίου εφαρμογής της νέας, 
υποχρεωτικής εξαίρεσης ή περιορισμού σε 
σχέση με τις απογραμμικές και 
επιγραμμικές χρήσεις και ιδίως τις 
διασυνοριακές διδακτικές δραστηριότητες, 
οι λεπτομέρειες εφαρμογής μπορεί να 
διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, στον βαθμό που δεν παρακωλύουν 
την αποτελεσματική εφαρμογή της 
εξαίρεσης ή του περιορισμού ή των 
διασυνοριακών χρήσεων. Αυτό θα δώσει 
τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
βασιστούν στις υφιστάμενες ρυθμίσεις που 
έχουν συμφωνηθεί σε εθνικό επίπεδο. 
Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να υποβάλλουν την 
εφαρμογή της εξαίρεσης ή του 
περιορισμού, εν όλω ή εν μέρει, στη 
διαθεσιμότητα επαρκών αδειών, κατά 
τρόπο που να καλύπτονται τουλάχιστον οι 
ίδιες χρήσεις με αυτές που επιτρέπονται 
στο πλαίσιο της εξαίρεσης. Τυχόν άλλοι 
μηχανισμοί αντιστάθμισης θα πρέπει να 
περιορίζονται σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχει κίνδυνος αδικαιολόγητης βλάβης 
των εννόμων συμφερόντων των 
δικαιούχων. Στις περιπτώσεις αυτές, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να 
απαιτούν αποζημίωση για τις χρήσεις που 
πραγματοποιούνται δυνάμει της 
εξαίρεσης αυτής. Ο μηχανισμός αυτός θα 
επέτρεπε, για παράδειγμα, να δοθεί 
προτεραιότητα σε άδειες για υλικά που 
προορίζονται κατά κύριο λόγο για την 
αγορά της εκπαίδευσης. Προκειμένου ο εν 
λόγω μηχανισμός να μην οδηγήσει σε 
ανασφάλεια δικαίου ή σε διοικητική 
επιβάρυνση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
τα κράτη μέλη που ακολουθούν αυτή την 
προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνουν 
συγκεκριμένα μέτρα με σκοπό την 
εξασφάλιση εύκολης και προσιτής
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πρόσβασης, που καλύπτει όλες τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις βάσει αυτής της 
εξαίρεσης, στα συστήματα αδειοδότησης 
που επιτρέπουν τις ψηφιακές χρήσεις 
έργων ή άλλου υλικού χάριν 
παραδείγματος κατά τη διδασκαλία και 
ενημέρωσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
σχετικά με την ύπαρξη των εν λόγω 
συστημάτων αδειοδότησης.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι ενέργειες διατήρησης ενδέχεται 
να απαιτούν την αναπαραγωγή ενός έργου 
ή άλλου υλικού που βρίσκεται στη 
συλλογή ενός ιδρύματος πολιτιστικής 
κληρονομιάς και κατά συνέπεια την 
εξουσιοδότηση των οικείων δικαιούχων. 
Στόχος των ιδρυμάτων πολιτιστικής 
κληρονομιάς είναι η διατήρηση των 
συλλογών τους για τις επόμενες γενεές. Οι 
ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν νέους 
τρόπους διατήρησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς που εμπεριέχεται στις 
συλλογές τους, δημιουργούν όμως και νέες 
προκλήσεις. Ενόψει των νέων αυτών 
προκλήσεων, είναι απαραίτητη η 
προσαρμογή του υφιστάμενου νομικού 
πλαισίου με την πρόβλεψη υποχρεωτικής 
εξαίρεσης στο δικαίωμα αναπαραγωγής, 
ώστε να επιτρέπονται οι εν λόγω ενέργειες 
διατήρησης.

(18) Οι ενέργειες διατήρησης ενδέχεται 
να απαιτούν την αναπαραγωγή ενός έργου 
ή άλλου υλικού που βρίσκεται στη 
συλλογή ενός ιδρύματος πολιτιστικής 
κληρονομιάς και κατά συνέπεια την 
εξουσιοδότηση των οικείων δικαιούχων. 
Στόχος των ιδρυμάτων πολιτιστικής 
κληρονομιάς είναι η διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς για τις 
επόμενες γενεές. Οι ψηφιακές τεχνολογίες 
προσφέρουν νέους τρόπους διατήρησης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς που 
εμπεριέχεται στις συλλογές των 
ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, 
δημιουργούν όμως και νέες προκλήσεις. 
Μια τέτοια πρόκληση είναι η 
συστηματική συλλογή και διατήρηση των 
έργων που δεν δημοσιεύθηκαν για πρώτη 
φορά χρησιμοποιώντας παραδοσιακά 
αναλογικά μέσα, αλλά δημιουργήθηκαν 
εξαρχής σε ψηφιακή μορφή (τα 
καλούμενα εκ γενετής ψηφιακά έργα). 
Παρόλο που οι εκδότες στα κράτη μέλη 
είναι κατά κανόνα υποχρεωμένοι να 
παρέχουν αντίγραφο αναφοράς κάθε 
δημοσιευμένου έργου σε ορισμένα 
ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς για 
σκοπούς αρχειοθέτησης, οι υποχρεώσεις 
αυτές συχνά δεν ισχύουν για τα εκ γενετής 
ψηφιακά έργα. Χωρίς την παροχή 
αντιγράφων αναφοράς από τους 
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δημιουργούς ή τους εκδότες των εκ 
γενετής ψηφιακών έργων, τα ιδρύματα 
πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν 
αναπαραγωγές των εκ γενετής ψηφιακών 
έργων με δική τους πρωτοβουλία, όταν 
αυτά διατίθενται ελεύθερα στο Διαδίκτυο, 
έτσι ώστε να τα προσθέτουν στις μόνιμες 
συλλογές τους. Τα ιδρύματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς συμμετέχουν επίσης στη 
δημιουργία εσωτερικών αναπαραγωγών 
για πολλούς και διάφορους σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης, 
της εκκαθάρισης δικαιωμάτων και των 
δανείων. Ενόψει των ενδεχόμενων νέων 
αυτών προκλήσεων, είναι απαραίτητη η 
προσαρμογή του υφιστάμενου νομικού 
πλαισίου με την πρόβλεψη υποχρεωτικής 
εξαίρεσης στο δικαίωμα αναπαραγωγής.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, έργα και άλλο υλικό θα πρέπει να 
θεωρείται ότι βρίσκονται μόνιμα στη 
συλλογή ενός ιδρύματος πολιτιστικής 
κληρονομιάς, όταν το εν λόγω ίδρυμα έχει 
στην κυριότητα ή τη μόνιμη κατοχή του 
αντίγραφα, π.χ. ως αποτέλεσμα 
μεταβίβασης της κυριότητας ή συμφωνίας 
παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης.

(21) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, έργα και άλλο υλικό θα πρέπει να 
θεωρείται ότι βρίσκονται μόνιμα στη 
συλλογή ενός ιδρύματος πολιτιστικής 
κληρονομιάς, όταν το εν λόγω ίδρυμα 
πολιτιστικής κληρονομιάς ή το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει στην κυριότητα, 
την κατοχή βάσει μακροπρόθεσμου 
δανείου ή τη μόνιμη κατοχή του 
αντίγραφα, π.χ. ως αποτέλεσμα 
μεταβίβασης της κυριότητας ή συμφωνίας 
παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(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) 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 έχουν επενδύσει 
σημαντικά στην ψηφιοποίηση του 
περιεχομένου τους και παρόλα αυτά
αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά 
την αδειοδότηση της επιγραμμικής χρήσης 
των εκδόσεών τους και την απόσβεση των 
επενδύσεών τους. Αυτό συμβαίνει κυρίως 
επειδή ορισμένοι φορείς συγκέντρωσης 
ειδήσεων και μηχανές αναζήτησης 
χρησιμοποιούν το περιεχόμενο των 
εκδοτών Τύπου χωρίς να συνάπτουν 
συμφωνίες αδειοδότησης και χωρίς να 
τους παρέχουν δίκαιη αμοιβή. Ψηφιακές 
πλατφόρμες, όπως οι νέοι φορείς 
συγκέντρωσης και οι μηχανές 
αναζήτησης, έχουν αναπτύξει τις 
δραστηριότητές τους βάσει των 
επενδύσεων από εκδότες Τύπου στη 
δημιουργία περιεχομένου χωρίς να 
συμβάλλουν στην δημιουργία του. Αυτό 
αποτελεί σοβαρότατη απειλή για την 
απασχόληση και τη δίκαιη αμοιβή των 
δημοσιογράφων, καθώς και για το μέλλον 
του πλουραλισμού των μέσων 
ενημέρωσης. Ελλείψει αναγνώρισης των 
εκδοτών Τύπου ως δικαιούχων, η 
αδειοδότηση και η επιβολή του νόμου στο 
ψηφιακό περιβάλλον είναι συχνά 
πολύπλοκη και αναποτελεσματική.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η οργανωτική και οικονομική 
συμβολή των εκδοτών στην παραγωγή 

(32) Η οργανωτική και οικονομική 
συμβολή των εκδοτών στην παραγωγή 
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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.

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 έντυπες 
και ψηφιακές χρήσεις.

Αιτιολόγηση

Οι εκδότες επενδύουν τόσο σε έντυπες όσο και σε ψηφιακές μορφές εκδόσεων και το δικαίωμά 
τους θα πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτήν την πραγματικότητα, όπως ισχύει ήδη για άλλους 
παραγωγούς περιεχομένου δυνάμει της ισχύουσας οδηγίας 2001/29/EΚ.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

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 

(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 
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που παρέχεται στις εκδόσεις Τύπου 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω 
προστασία δεν καλύπτει πράξεις χρήσης 
υπερσυνδέσμων (hyperlinking), οι οποίες 
δεν συνιστούν παρουσίαση στο κοινό.

που παρέχεται στις εκδόσεις Τύπου 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω 
προστασία δεν καλύπτει πράξεις 
συστήματος υπολογιστικής αντιστοίχισης 
ή ευρετηρίασης, όπως πράξεις χρήσης 
υπερσυνδέσμων (hyperlinking).

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

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.

(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 
καθώς και με τα δικαιώματα μίσθωσης, 
δανεισμού και διάδοσης που 
προβλέπονται στην οδηγία 2006/115/ΕΚ. 
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.

Τροπολογία 21

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 

(36) Οι εκδότες, συμπεριλαμβανομένων 
των εκδοτών Τύπου, βιβλίων ή 
επιστημονικών εκδόσεων, συχνά 
λειτουργούν με βάση τη μεταβίβαση των 
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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 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.

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 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.

Τροπολογία 22

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 

(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 
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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.

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 
χωρίς προηγούμενη άδεια από τους 
δικαιούχους.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Σήμερα η κατανάλωση 
δημιουργικού περιεχομένου είναι 
μεγαλύτερη από ποτέ. Τούτο 
διευκολύνεται από τις διαδικτυακές 
πλατφόρμες και τις υπηρεσίες 
συγκέντρωσης. Αυτές αποτελούν μέσο για 
την παροχή ευρύτερης πρόσβασης σε 
πολιτιστικά και δημιουργικά έργα και 
προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων στους κλάδους του πολιτισμού 
και της δημιουργικότητας· Παράλληλα, οι 
καλλιτέχνες και οι δημιουργοί έχουν 
αγωνιστεί για να δουν ανάλογες αυξήσεις 
σε έσοδα από αυτή την αύξηση στην 
κατανάλωση. Ένας από τους λόγους που 
συμβαίνει αυτό θα μπορούσε να είναι η 
έλλειψη σαφήνειας σε σχέση με το 
καθεστώς αυτών των επιγραμμικών 
υπηρεσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρέπει να γίνει η 
εξέταση του τρόπου με τον οποίο αυτή η 
διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει με 
μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και με 
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σεβασμό προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνών 
και των χρηστών, και είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστούν διαφάνεια και ίσοι όροι 
ανταγωνισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος 
ευθύνης των μεσαζόντων, ώστε να 
μπορέσουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες 
να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους και 
να συμμορφωθούν με τους κανόνες περί 
ευθύνης, και προκειμένου να βελτιωθεί η 
ασφάλεια δικαίου, και να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη των χρηστών.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 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.

Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας προσφέρουν στους 
χρήστες την υπηρεσία αποθήκευσης και 
παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο στο 
κοινό και εφόσον αυτή η δραστηριότητα 
συνιστά πράξη επικοινωνίας προς το 
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 
απαλλαγή από την ευθύνη που 
προβλέπονται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου34.

__________________ __________________

34 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

34 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 



AD\1127172EL.docx 27/56 PE599.682v02-00

EL

πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 
178 της 17.7.2000, σ. 1-16).

πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 
178 της 17.7.2000, σ. 1-16).

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 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

Τροπολογία 26

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 

Για να διασφαλίζεται η λειτουργία των 
συμφωνιών παραχώρησης άδειας 
εκμετάλλευσης, οι πάροχοι υπηρεσιών της 
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. Η εφαρμογή των 
συμφωνιών αυτών σέβεται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των χρηστών και δεν 
επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας υποχρέωση 
παρακολούθησης των πληροφοριών που 
μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, σύμφωνα με 
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2000/31/ΕΚ. το άρθρο 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38α) 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.

Τροπολογία 28

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 

διαγράφεται
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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 
περιεχομένου τους που καλύπτεται από 
μια συμφωνία.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Ορισμένοι δικαιούχοι, όπως 
δημιουργοί και ερμηνευτές, χρειάζονται 
πληροφορίες για να εκτιμούν την 
οικονομική αξία των δικαιωμάτων τους τα 
οποία είναι εναρμονισμένα δυνάμει της 
ενωσιακής νομοθεσίας. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα σε περίπτωση που οι εν λόγω 
δικαιούχοι χορηγούν άδεια ή μεταβιβάζουν 
δικαιώματα έναντι αμοιβής. Επειδή οι 
δημιουργοί και οι ερμηνευτές τείνουν να
είναι το αδύναμο μέρος της σύμβασης όταν 
χορηγούν άδειες ή μεταβιβάζουν τα 
δικαιώματά τους, χρειάζονται πληροφορίες 
για να προβαίνουν σε εκτίμηση της 
συνεχιζόμενης οικονομικής αξίας των 
δικαιωμάτων τους, σε σύγκριση με την 
αμοιβή που λαμβάνουν για την άδεια ή τη 
μεταβίβαση, αλλά συχνά έρχονται 
αντιμέτωποι με έλλειψη διαφάνειας. 

(40) Ορισμένοι δικαιούχοι, όπως 
δημιουργοί και ερμηνευτές, χρειάζονται 
πληροφορίες για να εκτιμούν την 
οικονομική αξία των δικαιωμάτων τους τα 
οποία είναι εναρμονισμένα δυνάμει της 
ενωσιακής νομοθεσίας. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα σε περίπτωση που οι εν λόγω 
δικαιούχοι χορηγούν άδεια ή μεταβιβάζουν 
δικαιώματα έναντι αμοιβής. Επειδή οι 
δημιουργοί και οι ερμηνευτές είναι το 
αδύναμο μέρος της σύμβασης όταν 
χορηγούν άδειες ή μεταβιβάζουν τα 
δικαιώματά τους, χρειάζονται ακριβείς
πληροφορίες για να προβαίνουν σε 
εκτίμηση της συνεχιζόμενης οικονομικής 
αξίας των δικαιωμάτων τους, σε σύγκριση 
με την αμοιβή που λαμβάνουν για την 
άδεια ή τη μεταβίβαση, αλλά συχνά 
έρχονται αντιμέτωποι με έλλειψη 
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Επομένως, η ανταλλαγή επαρκών 
πληροφοριών από τους 
αντισυμβαλλομένους τους ή τους 
διαδόχους τους είναι σημαντική για τη 
διαφάνεια και την ισορροπία του 
συστήματος που διέπει την αμοιβή 
δημιουργών και ερμηνευτών.

διαφάνειας. Επομένως, η τακτική
ανταλλαγή επαρκών πληροφοριών από 
τους άμεσους αντισυμβαλλομένους τους ή 
τους διαδόχους τους είναι σημαντική για 
τη διαφάνεια και την ισορροπία του 
συστήματος που διέπει την αμοιβή 
δημιουργών και ερμηνευτών. Οι 
υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και 
διαφάνειας θα πρέπει να ακολουθούν το 
έργο σε όλες τις μορφές εκμετάλλευσης 
και σε διασυνοριακό επίπεδο.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Κατά την εφαρμογή των 
υποχρεώσεων διαφάνειας, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
διαφόρων τομέων περιεχομένου και των 
δικαιωμάτων των δημιουργών και 
ερμηνευτών σε κάθε τομέα. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διαβουλεύονται με όλα τα 
σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αυτό 
θα μπορούσε να συμβάλλει στον 
καθορισμό ειδικών ανά τομέα απαιτήσεων. 
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει 
να εξετάζονται ως επιλογή για την 
επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τη 
διαφάνεια. Για να δοθεί η δυνατότητα 
προσαρμογής των υφιστάμενων πρακτικών 
υποβολής εκθέσεων στις υποχρεώσεις 
διαφάνειας, θα πρέπει να προβλεφθεί 
μεταβατική περίοδος. Οι υποχρεώσεις 
διαφάνειας δεν χρειάζεται να ισχύουν για 
συμφωνίες που συνάπτονται με 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, 
καθώς αυτοί υπόκεινται ήδη στις 
απαιτήσεις διαφάνειας που προβλέπονται 
στην οδηγία 2014/26/ΕΕ.

(41) Κατά την εφαρμογή των 
υποχρεώσεων διαφάνειας, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
διαφόρων τομέων περιεχομένου και των 
δικαιωμάτων των δημιουργών και 
ερμηνευτών σε κάθε τομέα, καθώς και η 
σημασία της συνεισφοράς δημιουργών 
και ερμηνευτών στο συνολικό έργο ή 
ερμηνεία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διαβουλεύονται με όλα τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αυτό θα 
μπορούσε να συμβάλλει στον καθορισμό 
ειδικών ανά τομέα απαιτήσεων και 
τυποποιημένων δηλώσεων και 
διαδικασιών υποβολής εκθέσεων. Οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να 
εξετάζονται ως επιλογή για την επίτευξη 
συμφωνίας μεταξύ των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τη 
διαφάνεια. Για να δοθεί η δυνατότητα 
προσαρμογής των υφιστάμενων πρακτικών 
υποβολής εκθέσεων στις υποχρεώσεις 
διαφάνειας, θα πρέπει να προβλεφθεί 
μεταβατική περίοδος. Οι υποχρεώσεις 
διαφάνειας δεν χρειάζεται να ισχύουν για 
συμφωνίες που συνάπτονται με 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, στον 
βαθμό που υπάρχουν πλήρως ισοδύναμες 
υποχρεώσεις διαφάνειας δυνάμει της 
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οδηγίας 2014/26/ΕΕ.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Ορισμένες συμβάσεις για την 
εκμετάλλευση δικαιωμάτων που έχουν 
εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης είναι 
μακράς διάρκειας και παρέχουν στους 
δημιουργούς και τους ερμηνευτές λίγες 
δυνατότητες αναδιαπραγμάτευσής τους με 
τους αντισυμβαλλομένους ή τους 
διαδόχους τους. Επομένως, με την 
επιφύλαξη του εφαρμοστέου στα κράτη 
μέλη δικαίου για τις συμβάσεις, θα πρέπει 
να υφίσταται μηχανισμός αναπροσαρμογής 
της αμοιβής σε περιπτώσεις που η αρχικά 
συμφωνηθείσα αμοιβή στο πλαίσιο 
παραχώρησης άδειας χρήσης ή 
μεταβίβασης δικαιώματος είναι 
δυσανάλογα χαμηλή σε σύγκριση με τα 
συναφή έσοδα και οφέλη που προέρχονται 
από την εκμετάλλευση του έργου ή της 
υλικής ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή 
εκτέλεσης, μεταξύ άλλων και ενόψει της 
διαφάνειας που εξασφαλίζεται από την 
παρούσα οδηγία. Η αξιολόγηση της 
κατάστασης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης, 
καθώς και τις ιδιαιτερότητες και τις 
πρακτικές των διαφορετικών τομέων 
περιεχομένου. Στις περιπτώσεις που τα 
μέρη δεν συμφωνούν σχετικά με την 
αναπροσαρμογή της αμοιβής, ο 
δημιουργός ή ο ερμηνευτής θα πρέπει να 
μπορεί να προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου 
ή άλλης αρμόδιας αρχής.

(42) Οι περισσότερες συμβάσεις για την 
εκμετάλλευση δικαιωμάτων που έχουν 
εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης είναι 
μακράς διάρκειας και δεν παρέχουν στους 
δημιουργούς και τους ερμηνευτές παρά 
ελάχιστες δυνατότητες 
αναδιαπραγμάτευσής τους με τους 
αντισυμβαλλομένους ή τους διαδόχους 
τους. Επομένως, με την επιφύλαξη του 
εφαρμοστέου στα κράτη μέλη δικαίου για 
τις συμβάσεις, θα πρέπει να υφίσταται 
μηχανισμός αναπροσαρμογής της αμοιβής 
σε περιπτώσεις απροσδόκητης επιτυχίας
που η αρχικά συμφωνηθείσα αμοιβή στο 
πλαίσιο παραχώρησης άδειας χρήσης ή 
μεταβίβασης δικαιώματος είναι 
δυσανάλογα χαμηλή σε σύγκριση με τα 
συναφή καθαρά άμεσα και έμμεσα έσοδα 
και τα οφέλη που προέρχονται από την 
εκμετάλλευση του έργου ή της υλικής 
ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης, 
μεταξύ άλλων και ενόψει της διαφάνειας 
που εξασφαλίζεται από την παρούσα 
οδηγία. Η αξιολόγηση της κατάστασης θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές 
συνθήκες κάθε περίπτωσης, καθώς και τις 
ιδιαιτερότητες και τις πρακτικές των 
διαφορετικών τομέων περιεχομένου. Όταν 
αξιολογείται η δυσαναλογία, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες 
συνθήκες κάθε περίπτωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του χαρακτήρα 
και της σημασίας που έχει η συμβολή του 
δημιουργού ή του ερμηνευτή για το 
σύνολο του έργου ή της ερμηνείας. Στις 
περιπτώσεις που τα μέρη δεν συμφωνούν 
σχετικά με την αναπροσαρμογή της 
αμοιβής, ο δημιουργός ή ο ερμηνευτής θα 
πρέπει να μπορεί να προσφύγει ενώπιον 
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δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές 
συχνά διστάζουν να διεκδικήσουν τα 
δικαιώματά τους έναντι των 
αντισυμβαλλομένων τους ενώπιον 
δικαστηρίου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επομένως να προβλέψουν εναλλακτική 
διαδικασία επίλυσης διαφορών για την 
εξέταση αιτημάτων που αφορούν τις 
υποχρεώσεις διαφάνειας και τον 
μηχανισμό αναπροσαρμογής συμβάσεων.

(43) Οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές 
συχνά διστάζουν ή δεν είναι σε θέση να 
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους έναντι 
των αντισυμβαλλομένων τους ενώπιον 
δικαστηρίου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επομένως να προβλέψουν αποτελεσματική
εναλλακτική διαδικασία επίλυσης 
διαφορών για την εξέταση αιτημάτων που 
αφορούν τις υποχρεώσεις διαφάνειας και 
τον μηχανισμό αναπροσαρμογής 
συμβάσεων. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει 
η δυνατότητα συμφωνίας επί της 
επίλυσης διαφορών στις συλλογικές 
συμβάσεις.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 6, η παρούσα 
οδηγία ουδόλως θίγει τις διατάξεις που 
προβλέπονται ήδη στις ισχύουσες οδηγίες 
στον συγκεκριμένο τομέα, ιδίως δε τις 
οδηγίες 96/9/ΕΟΚ, 2001/29/ΕΚ, 
2006/115/ΕΚ, 2009/24/ΕΚ, 2012/28/ΕΕ 
και 2014/26/ΕΕ.

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 6, η παρούσα 
οδηγία ουδόλως θίγει τις διατάξεις που 
προβλέπονται ήδη στις ισχύουσες οδηγίες 
στον συγκεκριμένο τομέα, ιδίως δε τις 
οδηγίες 96/9/ΕΟΚ, 2000/31/ΕΚ,
2001/29/ΕΚ, 2006/115/ΕΚ, 2009/24/ΕΚ, 
2012/28/ΕΕ και 2014/26/ΕΕ.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) «εκπαιδευτικό ίδρυμα»: σχολείο, 
κολέγιο, πανεπιστήμιο ή οποιοσδήποτε 
άλλος οργανισμός με πρωταρχικό στόχο 
την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών:

α) σε μη κερδοσκοπική βάση ή μέσω 
της επανεπένδυσης όλων των κερδών 
στην εν λόγω παροχή· ή

β) στο πλαίσιο αποστολής δημοσίου 
συμφέροντος αναγνωρισμένης από 
κράτος μέλος.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «εξόρυξη κειμένων και 
δεδομένων»: κάθε αυτοματοποιημένη 
αναλυτική τεχνική που αποσκοπεί στην 
ανάλυση κειμένων και δεδομένων σε 
ψηφιακή μορφή με στόχο την παραγωγή 
πληροφοριών, όπως προτύπων, τάσεων και 
συσχετισμών·

(2) «εξόρυξη κειμένων και 
δεδομένων»: κάθε αυτοματοποιημένη 
αναλυτική ή υπολογιστική τεχνική που 
αποσκοπεί στην ανάλυση κειμένων και 
δεδομένων ή άλλου υλικού σε ψηφιακή 
μορφή με στόχο την παραγωγή 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, προτύπων, τάσεων και 
συσχετισμών·

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «ίδρυμα πολιτιστικής 
κληρονομιάς»: προσιτή στο κοινό 
βιβλιοθήκη ή μουσείο, αρχείο ή ίδρυμα 
κινηματογραφικής ή ακουστικής 
κληρονομιάς·

(3) «ίδρυμα πολιτιστικής 
κληρονομιάς»: προσιτή στο κοινό 
βιβλιοθήκη ή μουσείο, ή αίθουσα τέχνης, 
εκπαιδευτικό ίδρυμα, αρχείο ή ίδρυμα 
κινηματογραφικής ή ακουστικής 
κληρονομιάς ή δημόσια υπηρεσία 
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αναμετάδοσης·

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «περιεχόμενο που δημιουργούν οι 
χρήστες»: εικόνα, σειρά κινούμενων 
εικόνων με ή χωρίς ήχο, φωνογράφημα, 
κείμενο, λογισμικό, δεδομένα, ή 
συνδυασμός των ανωτέρω, τα οποία 
αναφορτώνονται σε επιγραμμική 
υπηρεσία από τους χρήστες τους·

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «έκδοση Τύπου»: η υλική 
ενσωμάτωση μιας συλλογής συγγραφικών 
έργων δημοσιογραφικής φύσεως που 
μπορεί να αποτελείται και από άλλα έργα 
ή υλικό και συνιστά ξεχωριστό στοιχείο 
στο πλαίσιο περιοδικής έκδοσης ή 
έκδοσης που ενημερώνεται τακτικά υπό 
ενιαίο τίτλο, όπως εφημερίδα ή περιοδικό 
γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, η οποία 
έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών που 
σχετίζονται με τις ειδήσεις ή με άλλα 
θέματα και δημοσιεύεται σε οποιοδήποτε 
μέσον υπό την πρωτοβουλία, την 
εκδοτική ευθύνη και τον έλεγχο ενός 
παρόχου υπηρεσιών.

διαγράφεται

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) «έργα μη διαθέσιμα στο εμπόριο»: 
έργα ή άλλο υλικό, που δεν είναι 
διαθέσιμα στο κοινό μέσω των συνήθων 
εμπορικών διαύλων. Τα μη διαθέσιμα στο 
εμπόριο έργα περιλαμβάνουν έργα που 
έχουν προηγουμένως διατεθεί εμπορικά 
και έργα που δεν είχαν ποτέ διατεθεί στην 
αγορά.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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 από 
ερευνητικούς οργανισμούς με σκοπό την 
εξόρυξη κειμένων και δεδομένων από έργα 
ή άλλο υλικό στα οποία έχουν νόμιμη
πρόσβαση για τους σκοπούς της 
επιστημονικής έρευνας.

1. 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, στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2009/24/ΕΚ και στο άρθρο 11 παράγραφος 
1 της παρούσας οδηγίας σχετικά με τις 
αναπαραγωγές και τις εξαγωγές που 
πραγματοποιούνται από ερευνητικούς 
οργανισμούς και οργανισμούς 
πολιτιστικής κληρονομιάς, με σκοπό την 
εξόρυξη κειμένων και δεδομένων από έργα 
ή άλλο υλικό στα οποία έχουν αποκτήσει 
ή επιτύχει νομίμως πρόσβαση για τους 
σκοπούς της επιστημονικής έρευνας.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οποιαδήποτε αντίθετη προς την 
εξαίρεση της παραγράφου 1 συμβατική 
διάταξη είναι μη εκτελεστή.

2. Οποιαδήποτε αντίθετη προς την 
εξαίρεση ή την τεχνική προστασία της 
παραγράφου 1 συμβατική διάταξη είναι μη 
εκτελεστή.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δικαιούχοι επιτρέπεται να 
εφαρμόζουν μέτρα με σκοπό την 
εξασφάλιση της ασφάλειας και της 
ακεραιότητας των δικτύων και των βάσεων 
δεδομένων όπου φιλοξενούνται τα έργα ή 
άλλο υλικό. Τα εν λόγω μέτρα δεν 
υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.

3. Οι δικαιούχοι επιτρέπεται να 
εφαρμόζουν στοχευμένα, αναλογικά, 
εύλογα και αμερόληπτα μέτρα με σκοπό 
την εξασφάλιση της ασφάλειας και της 
ακεραιότητας των δικτύων και των βάσεων 
δεδομένων όπου φιλοξενούνται τα έργα ή 
άλλο υλικό. Τα εν λόγω μέτρα είναι 
εύλογα και αποτελεσματικά, δεν 
υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού ούτε 
παρεμποδίζουν χωρίς λόγο την εξόρυξη 
κειμένων και δεδομένων.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
δικαιούχους και τους ερευνητικούς 
οργανισμούς να καθορίσουν κοινά 
αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές σχετικά με 
την εφαρμογή των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

4. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, ενθαρρύνουν τους 
δικαιούχους και τους ερευνητικούς 
οργανισμούς να καθορίσουν κοινά 
αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές σχετικά με 
την εφαρμογή των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Τροπολογία 44
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρήση έργων και άλλου υλικού σε 
ψηφιακές και διασυνοριακές διδακτικές 

δραστηριότητες

Χρήση έργων και άλλου υλικού σε 
διδακτικές και εκπαιδευτικές

δραστηριότητες

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
εξαίρεση ή περιορισμό στα δικαιώματα 
που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της 
οδηγίας 2001/29/ΕΚ, στα άρθρα 5 στοιχείο 
α) και 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/9/ΕΟΚ, στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2009/24/ΕΚ και στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας 
προκειμένου να επιτραπεί η ψηφιακή 
χρήση έργων και άλλου υλικού χάριν μόνο 
παραδείγματος κατά τη διδασκαλία, στον
βαθμό που δικαιολογείται από τον 
επιδιωκόμενο μη εμπορικό σκοπό, εφόσον 
η χρήση:

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
εξαίρεση ή περιορισμό στα δικαιώματα 
που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της 
οδηγίας 2001/29/ΕΚ, στα άρθρα 5 στοιχείο 
α) και 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/9/ΕΟΚ, στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2009/24/ΕΚ και στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας 
προκειμένου να επιτραπεί η ψηφιακή 
χρήση έργων και άλλου υλικού χάριν μόνο 
παραδείγματος κατά τη διδασκαλία, για 
εκπαιδευτικούς λόγους ή για 
επιστημονική έρευνα, στον βαθμό που 
δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο μη 
εμπορικό σκοπό, εφόσον η χρήση:

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πραγματοποιείται στις 
εγκαταστάσεις εκπαιδευτικού ιδρύματος ή 
μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού δικτύου στο 
οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι μαθητές ή 
οι φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό 

α) πραγματοποιείται στις 
εγκαταστάσεις εκπαιδευτικού ιδρύματος ή 
άλλο εκπαιδευτικό χώρο, όπως ιδρύματα 
πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταξύ άλλων 
σε διδακτικές δραστηριότητες, ή μέσω 
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του εκπαιδευτικού ιδρύματος· ασφαλούς ηλεκτρονικού δικτύου στο οποίο 
έχουν πρόσβαση μόνο οι μαθητές ή οι 
φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό 
του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή 
καταχωρισμένα μέλη του ιδρύματος 
πολιτιστικής κληρονομιάς που εμπλέκεται 
σε μη τυπική ή άτυπη εκπαίδευση·

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οποιαδήποτε αντίθετη προς την 
εξαίρεση της παραγράφου 1 συμβατική 
διάταξη είναι μη εκτελεστή.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν ότι η εξαίρεση που θεσπίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν 
εφαρμόζεται γενικά ή σε σχέση με 
ορισμένα είδη έργων ή άλλου υλικού, στον 
βαθμό που είναι εύκολα διαθέσιμες στην 
αγορά επαρκείς άδειες που επιτρέπουν τις 
πράξεις που περιγράφονται στην 
παράγραφο 1.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν ότι η εξαίρεση που θεσπίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν 
εφαρμόζεται γενικά ή σε σχέση με 
ορισμένα είδη έργων ή άλλου υλικού, στον 
βαθμό που είναι εύκολα διαθέσιμες και 
προσιτές στην αγορά ισοδύναμες 
εκτεταμένες συμφωνίες συλλογικών 
αδειοδοτήσεων που επιτρέπουν τις πράξεις 
που περιγράφονται στην παράγραφο 1.

Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της 
διάταξης του πρώτου εδαφίου λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της 
ενδεδειγμένης διαθεσιμότητας και 
προβολής των αδειών που επιτρέπουν τις 
πράξεις που περιγράφονται στην 
παράγραφο 1 για τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα.

Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της 
διάταξης του πρώτου εδαφίου λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της 
ενδεδειγμένης διαθεσιμότητας,
προσβασιμότητας και προβολής των 
αδειών που επιτρέπουν τις πράξεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1 για τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα 
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πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το αργότερο έως ... τρία έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, και μετά από 
διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερομένους, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των 
εν λόγω αδειών, με σκοπό να προτείνει 
βελτιώσεις, εφόσον απαιτούνται..

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χρήση έργων και άλλου υλικού 
χάριν μόνο παραδείγματος κατά τη 
διδασκαλία μέσω ασφαλών ηλεκτρονικών 
δικτύων, η οποία συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
θεωρείται ότι πραγματοποιείται 
αποκλειστικά στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος.

3. Η χρήση έργων και άλλου υλικού 
χάριν μόνο παραδείγματος κατά τη 
διδασκαλία μέσω ασφαλών ηλεκτρονικών 
δικτύων, η οποία συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
θεωρείται ότι πραγματοποιείται 
αποκλειστικά στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος ή προέλευσης της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν δίκαιη αποζημίωση για τη 
ζημία που υφίστανται οι δικαιούχοι 
εξαιτίας της χρήσης των έργων τους ή 
άλλου υλικού σύμφωνα με την παράγραφο 
1.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν δίκαιη αποζημίωση για κάθε 
μη εύλογη ενέργεια που αντίκειται στα 
έννομα συμφέροντα των δικαιούχων σε 
σχέση με τη χρήση των έργων τους ή 
άλλου υλικού σύμφωνα με την παράγραφο 
1.
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Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
χορηγούν άδειες ατελώς που θα 
επιτρέπουν τις πράξεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1, γενικά 
ή όσον αφορά συγκεκριμένους τύπους 
έργων ή άλλου υλικού που επιλέγουν.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 
2009/24/ΕΚ και στο άρθρο 11 παράγραφος 
1 της παρούσας οδηγίας, με την οποία 
επιτρέπεται στα ιδρύματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς να κάνουν αντίγραφα των 
έργων ή άλλου υλικού που βρίσκονται 
μόνιμα στις συλλογές τους, σε 
οποιοδήποτε μορφότυπο ή μέσο, με 
αποκλειστικό σκοπό τη διατήρηση των εν 
λόγω έργων ή άλλου υλικού και στον 
βαθμό που απαιτείται για την εν λόγω 
διατήρηση.

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, στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 
2009/24/ΕΚ και στο άρθρο 11 παράγραφος 
1 της παρούσας οδηγίας, με την οποία 
επιτρέπεται στα ιδρύματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς ή εκπαιδευτικά ιδρύματα να 
κάνουν αντίγραφα των έργων ή άλλου 
υλικού που βρίσκονται μόνιμα στις
συλλογές τους, σε οποιοδήποτε μορφότυπο 
ή μέσο, στον βαθμό που απαιτείται για 
μια τέτοια αναπαραγωγή, προκειμένου, 
ατομικά ή συνεργατικά με άλλους, να 
εκτελέσουν την αποστολή τους δημοσίου 
συμφέροντος που αφορά τη διατήρηση, 
την έρευνα, τον πολιτισμό, την
εκπαίδευση και τη διδασκαλία.

Τροπολογία 53
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι όταν 
ένα έργο αφορά τον δημόσιο τομέα, ήτοι 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
και τα συγγενικά δικαιώματα ενός έργου 
έχουν λήξει ή δεν υπήρξαν ποτέ, οι πιστές 
αναπαραγωγές εν όλω ή εν μέρει του 
έργου, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
αναπαραγωγής και συμπεριλαμβανομένης 
της ψηφιοποίησης, επίσης δεν υπόκειται 
σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
ή συγγενικά δικαιώματα.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α

Ελευθερία πανοράματος

Τα κράτη μέλη προβλέπουν εξαίρεση ή 
περιορισμό από τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της 
οδηγία 2001/29/ΕΚ και το άρθρο 5 
στοιχείο (α), και το άρθρο 7 
παράγραφος 1, της οδηγία 96/9/ΕΚ, που 
επιτρέπουν την ψηφιακή αναπαραγωγή 
και χρήση έργων, όπως αρχιτεκτονικών 
έργων ή γλυπτών, ευρισκομένων μονίμως 
σε δημόσιους χώρους.

Οποιαδήποτε αντίθετη προς την εξαίρεση 
της παραγράφου 1 συμβατική διάταξη 
είναι μη εκτελεστή.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5β

Εξαίρεση από το περιεχόμενο που 
παράγεται από τους χρήστες

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
εξαίρεση ή περιορισμό στα δικαιώματα 
που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της 
οδηγίας 2001/29/ΕΚ, στα άρθρα 5 
στοιχείο α) και 7 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 96/9/ΕΟΚ, στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο (α) της οδηγίας 
2009/24/ΕΚ και στο άρθρο 13 της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
επιτραπεί η ψηφιακή χρήση 
αποσπασμάτων έργων και άλλου υλικού 
που περιλαμβάνεται σε παραχθέν από 
χρήστες περιεχόμενο για σκοπούς, όπως η 
άσκηση κριτικής, η επανεξέταση, η 
ψυχαγωγία, η εικονογράφηση, η 
γελοιογραφία, η παρωδία ή η μίμηση, υπό 
τον όρο ότι το απόσπασμα:

α) αφορά έργα ή άλλα αντικείμενα τα 
οποία έχουν ήδη καταστεί νομίμως 
προσιτά στο κοινό·

β) συνοδεύεται από αναφορά της 
πηγής, συμπεριλαμβανομένου του 
ονόματος του δημιουργού, εκτός εάν 
διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο. και

γ) χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα 
συναλλακτικά ήθη, και κατά τρόπο που 
να μην επεκτείνεται πέραν του 
συγκεκριμένου σκοπού για τον οποίο 
χρησιμοποιούνται.

2. Οποιαδήποτε αντίθετη προς την 
εξαίρεση της παραγράφου 1 συμβατική 
διάταξη είναι μη εκτελεστή.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



AD\1127172EL.docx 43/56 PE599.682v02-00

EL

Το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 
παράγραφος 4 πρώτο, τρίτο και πέμπτο 
εδάφιο της οδηγίας 2001/29/ΕΚ 
εφαρμόζονται στις εξαιρέσεις και τον 
περιορισμό που προβλέπονται στον 
παρόντα τίτλο.

Πρόσβαση στο περιεχόμενο που 
επιτρέπεται από εξαίρεση ή περιορισμό 
δεν εξασφαλίζει στον δικαιούχο της 
εξαίρεσης ή του περιορισμού το δικαίωμα 
χρήσης του υπό εξέταση περιεχομένου 
στο πλαίσιο που προβλέπεται από άλλη 
εξαίρεση ή περιορισμό. 

Το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 
παράγραφος 4 πρώτο, τρίτο, τέταρτο και 
πέμπτο εδάφιο της οδηγίας 2001/29/ΕΚ 
εφαρμόζονται στις εξαιρέσεις και τους 
περιορισμούς που προβλέπονται στον 
παρόντα τίτλο.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, 
όταν οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, 
για λογαριασμό των μελών του, συνάπτει 
συμφωνία παραχώρησης μη αποκλειστικής 
άδειας για μη εμπορικούς σκοπούς με 
ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς, με 
σκοπό την ψηφιοποίηση, διανομή, 
παρουσίαση στο κοινό ή τη διάθεση μη 
διαθέσιμων στο εμπόριο έργων ή άλλου 
υλικού που βρίσκονται μόνιμα στη 
συλλογή του ιδρύματος, η εν λόγω μη 
αποκλειστική άδεια μπορεί να επεκταθεί ή 
να θεωρηθεί ότι ισχύει για τους 
δικαιούχους της ίδιας κατηγορίας με 
αυτούς που καλύπτονται από την άδεια, οι 
οποίοι δεν εκπροσωπούνται από τον 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, 
εφόσον:

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
εξαίρεση ή περιορισμό από τα 
δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 
2 και 3 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, τα 
άρθρα 5 (α) και 7(1) της οδηγίας 96/9/ΕΚ, 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2009/24/ΕΚ και του άρθρο 11 
παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, 
προκειμένου να επιτρέπουν στα ιδρύματα 
πολιτιστικής κληρονομιάς να διανέμουν, 
δημοσιοποιούν στο κοινό ή να διαθέτουν 
μη διαθέσιμα στο εμπόριο έργα ή άλλα 
αντικείμενα σε μόνιμη βάση, στη συλλογή 
του ιδρύματος για μη εμπορικούς 
σκοπούς. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ 
τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα 
παράγραφο πριν από την 22α Δεκεμβρίου 
2020. Κατά την εφαρμογή της εξαίρεσης 
ή του περιορισμού, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα συστήματα 
αμοιβής για την αντιστάθμιση τυχόν 
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παράλογων δράσεων και αντίθετων προς 
το έννομο συμφέρον των δικαιούχων και 
να διασφαλίσουν ότι όλοι οι δικαιούχοι 
δύνανται, ανά πάσα στιγμή, να εγείρουν 
αντιρρήσεις ως προς τη χρήση των έργων 
τους ή άλλων αντικειμένων που 
θεωρούνται μη διαθέσιμα στο εμπόριο 
και να είναι σε θέση να αποκλείουν τη 
χρήση των έργων τους ή άλλων 
προστατευόμενων αντικειμένων. Πράξεις, 
οι οποίες διαφορετικά θα επιτρέπονταν 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν 
επιτρέπονται, εάν από οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης διατίθενται 
έγκυρες εκτεταμένες συλλογικές άδειες 
και το αρμόδιο για την έγκριση των εν 
λόγω πράξεων ίδρυμα πολιτιστικής 
κληρονομιάς διαθέτει έγκυρες άδειες, 
γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το γεγονός 
αυτό. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, όταν 
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, για 
λογαριασμό των μελών του, συνάπτει 
συμφωνία παραχώρησης μη αποκλειστικής 
άδειας για μη εμπορικούς σκοπούς με 
ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς, με 
σκοπό την ψηφιοποίηση, διανομή, 
παρουσίαση στο κοινό ή τη διάθεση μη 
διαθέσιμων στο εμπόριο έργων ή άλλου 
υλικού που βρίσκονται μόνιμα στη 
συλλογή του ιδρύματος, η εν λόγω μη 
αποκλειστική άδεια μπορεί να επεκταθεί ή 
να θεωρηθεί ότι ισχύει για τους 
δικαιούχους της ίδιας κατηγορίας με 
αυτούς που καλύπτονται από την άδεια, οι 
οποίοι δεν εκπροσωπούνται από τον 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, 
εφόσον:

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα έργο ή άλλο υλικό θεωρείται 
μη διαθέσιμο στο εμπόριο όταν το 
συνολικό έργο ή άλλο υλικό, σε όλες τις 

2. Ένα έργο ή άλλο υλικό θεωρείται 
μη διαθέσιμο στο εμπόριο όταν το 
συνολικό έργο ή άλλο υλικό δεν διατίθεται 
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μεταφράσεις, εκδόσεις και εκδηλώσεις 
του, δεν διατίθεται ούτε αναμένεται 
εύλογα να διατεθεί στο κοινό μέσω των 
συνηθισμένων εμπορικών διαύλων.

μέσω των συνηθισμένων εμπορικών 
διαύλων σε οποιαδήποτε μορφή 
κατάλληλη για το έργο που υπάρχει 
μόνιμα στη συλλογή ενός ιδρύματος 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα μη 
διαθέσιμα στο εμπόριο έργα 
περιλαμβάνουν έργα που έχουν 
προηγουμένως διατεθεί εμπορικά και 
έργα που δεν είχαν ποτέ διατεθεί στην 
αγορά.   

Κατόπιν διαβούλευσης με δικαιούχους, 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και 
ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
απαιτήσεις, με τις οποίες καθορίζεται το 
κατά πόσον έργα και άλλο υλικό μπορούν 
να αποτελέσουν αντικείμενο άδειας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν 
υπερβαίνουν ό,τι είναι αναγκαίο και
εύλογο και δεν αποκλείουν τη δυνατότητα 
προσδιορισμού του καθεστώτος του 
συνόλου μιας συλλογής ως μη διαθέσιμης 
στο εμπόριο, όταν είναι εύλογο να 
υποτεθεί ότι όλα τα έργα και άλλο υλικό 
της συλλογής είναι μη διαθέσιμα στο 
εμπόριο.

Κατόπιν διαβούλευσης με δικαιούχους, 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και 
ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
απαιτήσεις, με τις οποίες καθορίζεται το 
κατά πόσον έργα και άλλο υλικό είναι 
εκτός εμπορικής διάθεσης, δεν 
υπερβαίνουν ό,τι είναι αναγκαίο, εύλογο 
και αναλογικό και δεν αποκλείουν τη 
δυνατότητα προσδιορισμού του 
καθεστώτος του συνόλου μιας συλλογής 
ως μη διαθέσιμης στο εμπόριο, όταν είναι 
εύλογο να υποτεθεί ότι όλα τα έργα και 
άλλο υλικό της συλλογής είναι μη 
διαθέσιμα στο εμπόριο.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την άδεια, και ιδίως την εφαρμογή 
της σε μη εκπροσωπούμενους δικαιούχους·

β) οιαδήποτε άδεια, και ιδίως την 
εφαρμογή της σε μη εκπροσωπούμενους 
δικαιούχους·

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη δυνατότητα των δικαιούχων να 
αντιτάσσονται, σύμφωνα με το στοιχείο γ) 
της παραγράφου 1·

γ) τη δυνατότητα των δικαιούχων να 
αντιτάσσονται, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 και το στοιχείο γ) της 
παραγράφου 4·

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά τα 
έργα ή τα φωνογραφήματα ή, ελλείψει 
δημοσίευσης, όπου μεταδόθηκαν 
ραδιοτηλεοπτικά για πρώτη φορά, εκτός 
από την περίπτωση των κινηματογραφικών 
και οπτικοακουστικών έργων·

α) δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά η 
πλειονότητα των έργων ή των 
φωνογραφημάτων ή, ελλείψει 
δημοσίευσης, όπου δημιουργήθηκαν ή
μεταδόθηκαν ραδιοτηλεοπτικά για πρώτη 
φορά, εκτός από την περίπτωση των 
κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών 
έργων·

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έχει την έδρα του το ίδρυμα 
πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περίπτωση 
που δεν κατέστη δυνατό, μετά από εύλογες
προσπάθειες, να προσδιοριστεί κράτος 
μέλος ή τρίτη χώρα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία α) και β).

γ) έχει την έδρα του το ίδρυμα 
πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περίπτωση 
που δεν κατέστη δυνατό, μετά από 
αποδεδειγμένες προσπάθειες, να 
προσδιοριστεί κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β).

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν 
εφαρμόζονται στα έργα ή σε άλλο υλικό 
υπηκόων τρίτων χωρών, πλην των 
περιπτώσεων εφαρμογής της 
παραγράφου 4 στοιχεία α) και β).

διαγράφεται

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έργα ή άλλο υλικό που 
καλύπτονται από άδεια που χορηγήθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 7 μπορούν να 
χρησιμοποιούνται από το ίδρυμα
πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με 
τους όρους της άδειας, σε όλα τα κράτη 
μέλη.

1. Έργα ή άλλο υλικό που 
χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 
7 μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα 
ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, σε 
όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που επιτρέπουν τον 
προσδιορισμό των έργων ή άλλου υλικού 
που καλύπτονται από άδεια που 
χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 και οι 
πληροφορίες που αφορούν τη δυνατότητα 
των δικαιούχων να αντιταχθούν, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1
στοιχείο γ), καθίστανται προσπελάσιμες 
για το κοινό σε ενιαία διαδικτυακή πύλη, 
για τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την 
ψηφιοποίηση, διανομή, παρουσίαση στο 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που επιτρέπουν τον 
προσδιορισμό των έργων ή άλλου υλικού 
που χρησιμοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο 7 και οι πληροφορίες που αφορούν 
τη δυνατότητα των δικαιούχων να 
αντιταχθούν, η οποία αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 4 στοιχείο γ), 
καθίστανται προσπελάσιμες για το κοινό 
σε ενιαία διαδικτυακή πύλη, για 
τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την 
ψηφιοποίηση, διανομή, παρουσίαση στο 
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κοινό ή διάθεση στα κράτη μέλη πέραν 
αυτού όπου χορηγείται η άδεια, και για 
όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

κοινό ή διάθεση σε όλα τα κράτη μέλη .

Τροπολογία66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τακτικό 
διάλογο μεταξύ των αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων χρηστών και δικαιούχων και 
κάθε άλλης σχετικής οργάνωσης 
ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό την, σε 
τομεακή βάση, ενίσχυση της 
καταλληλότητας και της χρηστικότητας 
των μηχανισμών αδειοδότησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, 
τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
των δικλείδων ασφαλείας για τους 
δικαιούχους που αναφέρονται στο παρόν 
κεφάλαιο, κυρίως όσον αφορά τα μέτρα 
δημοσιότητας, και, όπου συντρέχει 
περίπτωση, τη συνδρομή στον καθορισμό 
των απαιτήσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τακτικό 
διάλογο μεταξύ των αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων χρηστών και δικαιούχων και 
κάθε άλλης σχετικής οργάνωσης 
ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό την, σε 
τομεακή βάση, ενίσχυση της 
καταλληλότητας και της χρηστικότητας 
των μηχανισμών που αναφέρονται στο 
άρθρο 7, συμπεριλαμβανομένης της 
επίλυσης θεμάτων όπου οι 
δραστηριότητες των ιδρυμάτων 
πολιτιστικής κληρονομιάς σύμφωνα με τα 
άρθρα 7 και 8 δεν είναι λογικά 
ενεργοποιημένες, για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των δικλείδων 
ασφαλείας για τους δικαιούχους που 
αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, κυρίως 
όσον αφορά τα μέτρα δημοσιότητας, και, 
όπου συντρέχει περίπτωση, τη συνδρομή 
στον καθορισμό των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 6.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος IV – Κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ορισμένες χρήσεις προστατευόμενου 
περιεχομένου από επιγραμμικές 
υπηρεσίες

Ορισμένες χρήσεις προστατευόμενου 
επιγραμμικού περιεχομένου
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Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Χρήση προστατευόμενου περιεχομένου 
από παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας που αποθηκεύουν και 
δίνουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό έργων 
και άλλου υλικού

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 
ενώ, όπου συντρέχει περίπτωση, 
υποβάλλουν και κατάλληλες αναφορές 
σχετικά με την αναγνώριση και τη χρήση 
των έργων και άλλου υλικού.

1. Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας προσφέρουν 
στους χρήστες υπηρεσίες αποθήκευσης 
και παροχής πρόσβασης σε περιεχόμενο 
στο κοινό και εφόσον αυτή η 
δραστηριότητα δεν είναι επιλέξιμη για το 
καθεστώς απαλλαγής από την ευθύνη που 
προβλέπεται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ, 
λαμβάνουν κατάλληλα και αναλογικά
μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση της 
λειτουργίας των συμφωνιών 
παραχώρησης αδείας εκμετάλλευσης που 
συνάπτονται με δικαιούχους. Η εφαρμογή 
των συμφωνιών αυτών σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και 
δεν επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας 
υποχρέωση παρακολούθησης των 
πληροφοριών που μεταδίδουν ή 
αποθηκεύουν, σύμφωνα με το άρθρο 15 
της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.
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Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία 
των συμφωνιών παραχώρησης αδείας, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι 
φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας και οι δικαιούχοι 
συνεργάζονται μεταξύ τους. Οι δικαιούχοι 
προσδιορίζουν επακριβώς στους 
παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας τα έργα ή το άλλο υλικό για 
το οποίο έχουν τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας ενημερώνουν τους 
δικαιούχους σχετικά με τα μέτρα που θα 
λάβουν και την ακρίβεια της λειτουργίας 
τους, ενώ, όπου συντρέχει περίπτωση, 
υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις σχετικά 
με την αναγνώριση και τη χρήση των 
έργων και άλλου υλικού.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σε συνεργασία με τους 
δικαιούχους, καθιερώνουν μηχανισμούς 
παραπόνων και επανόρθωσης που είναι 
διαθέσιμοι στους χρήστες σε περίπτωση 
διαφορών σε σχέση με την εφαρμογή των 
συμφωνιών παραχώρησης αδείας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε 
δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή 
προκειμένου να διεκδικήσουν το 
δικαίωμά τους χρήσης δυνάμει εξαίρεσης 
ή περιορισμού και να προσφύγουν έναντι 
οιωνδήποτε περιοριστικών μέτρων 
συμφωνούνται βάσει της παραγράφου 3.

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν, κατά 
περίπτωση, τη συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας που αναφέρονται στον 
παράγραφο 1, των εκπροσώπων των 
χρηστών και των δικαιούχων, μέσω 
διαλόγων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με 
σκοπό τον καθορισμό βέλτιστων 
πρακτικών για την εφαρμογή της 
παραγράφου 1. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται είναι κατάλληλα και 
αναλογικά και λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τη φύση των υπηρεσιών, η 
διαθεσιμότητα των τεχνολογιών και την 
αποτελεσματικότητά τους ενόψει των 
τεχνολογικών εξελίξεων.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
δημιουργοί και οι ερμηνευτές λαμβάνουν 
τακτικά και, λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων κάθε τομέα, έγκαιρες, 
κατάλληλες και επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με την εκμετάλλευση των έργων 
και των ερμηνειών τους από αυτούς στους 
οποίους έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης 
δικαιώματος ή στους οποίους έχουν 
μεταβιβάσει τα δικαιώματά τους, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τους τρόπους εκμετάλλευσης, 
τα έσοδα και την οφειλόμενη αμοιβή.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
δημιουργοί και οι ερμηνευτές λαμβάνουν 
τακτικά και όχι λιγότερο από μία φορά τον 
χρόνο, και λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων κάθε τομέα, σε ανοικτή 
αναγνώσιμη μορφή, ακριβείς, έγκαιρες, 
κατάλληλες και επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με την εκμετάλλευση και 
προώθηση των έργων και των ερμηνειών 
τους από αυτούς στους οποίους έχουν 
παραχωρήσει άδεια χρήσης δικαιώματος ή 
στους οποίους έχουν μεταβιβάσει τα 
δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων 
και των μεταγενέστερων εκδοχέων ή 
κατόχων άδειας, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τους τρόπους προώθησης, εκμετάλλευσης, 
τα έσοδα και την οφειλόμενη αμοιβή.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 
είναι αναλογική και αποτελεσματική και 
εξασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο 
διαφάνειας σε κάθε τομέα. Ωστόσο, στις 
περιπτώσεις που η διοικητική επιβάρυνση 
από την υποχρέωση θα ήταν δυσανάλογη 
ενόψει των εσόδων που προκύπτουν από 
την εκμετάλλευση του έργου ή της 
ερμηνείας, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προσαρμόζουν την υποχρέωση της 
παραγράφου 1, υπό τον όρο ότι η 
υποχρέωση παραμένει αποτελεσματική και 
εξασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο 
διαφάνειας.

2. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 
είναι αναλογική και αποτελεσματική και 
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο διαφάνειας σε 
κάθε τομέα. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που 
η διοικητική επιβάρυνση από την 
υποχρέωση θα ήταν δυσανάλογη ενόψει 
των εσόδων που προκύπτουν από την 
εκμετάλλευση του έργου ή της ερμηνείας, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προσαρμόζουν 
την υποχρέωση της παραγράφου 1, υπό τον 
όρο ότι το επίπεδο δυσαναλογίας είναι 
δεόντως αιτιολογημένο και ότι η 
υποχρέωση παραμένει αποτελεσματική και 
εξασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο 
διαφάνειας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
την ανάπτυξη ειδικών ανά τομέα 
τυποποιημένων δηλώσεων και 
διαδικασιών υποβολής εκθέσεων μέσω 
διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
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μερών.

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι η υποχρέωση της 
παραγράφου 1 δεν έχει εφαρμογή όταν η 
συμβολή του δημιουργού ή του ερμηνευτή 
δεν είναι σημαντική, λαμβανομένου 
υπόψη του συνόλου του έργου ή της 
ερμηνείας.

διαγράφεται 

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
δημιουργοί και οι ερμηνευτές δικαιούνται 
να ζητούν πρόσθετη, κατάλληλη αμοιβή 
από το μέρος με το οποίο έχουν συνάψει 
σύμβαση για την εκμετάλλευση των 
δικαιωμάτων, όταν η αρχικά 
συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυσανάλογα 
χαμηλή σε σύγκριση με τα επακόλουθα 
συναφή έσοδα και οφέλη που προέρχονται 
από την εκμετάλλευση των έργων ή των 
ερμηνειών.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
δημιουργοί και οι ερμηνευτές, ή οι 
εκπρόσωποι τους οποίους ορίζουν,
δικαιούνται να ζητούν πρόσθετη, δίκαιη 
και κατάλληλη αμοιβή από το μέρος με το 
οποίο έχουν συνάψει σύμβαση για την 
εκμετάλλευση των δικαιωμάτων, ή από 
τους διαδόχους τους, όταν η αρχικά 
συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυσανάλογα 
χαμηλή σε σύγκριση με τα απροσδόκητα
επακόλουθα συναφή έσοδα και οφέλη που 
προέρχονται από την εκμετάλλευση των 
έργων ή των ερμηνειών. 

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διατάξεις του άρθρου 11 
εφαρμόζονται επίσης σε εκδόσεις Τύπου 
που δημοσιεύθηκαν πριν από την 
[ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
21 παράγραφος 1].

διαγράφεται
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