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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ....................................................................................................... 54 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ .................................................. 60 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2016)0593), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 

από την Επιτροπή (C8-0383/2016), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Φεβρουαρίου 20171, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις 

της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπή 

Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

(A8-0000/2017). 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 

3. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο αν την 

αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 

προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις 

εξακολουθούν να μεταβάλλουν τον τρόπο 

(3) Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις 

εξακολουθούν να μεταβάλλουν τον τρόπο 

                                                 
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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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 

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. 

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 

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 την άσκηση των δικαιωμάτων 

σε δημοσιεύματα, με τη χρήση έργων και 

άλλου υλικού σε πλατφόρμες παρόχων 

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. 

__________________ __________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final. 
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Τροπολογία  2 

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 

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. 

(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 Συμβουλίου27α, 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 

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.  

__________________ __________________ 

27Οδηγία 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). 

27Οδηγία 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). 

 27αΟδηγία 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). 

28Οδηγία 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 

28Οδηγία 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 
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στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167 

της 22.6.2001, σ. 10–19). 

στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167 

της 22.6.2001, σ. 10–19). 

29Οδηγία 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). 

29Οδηγία 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). 

30Οδηγία 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). 

30Οδηγία 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). 

31Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών 

έργων (ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 5-12). 

31Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών 

έργων (ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 5-12). 

32Οδηγία 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). 

32Οδηγία 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). 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Στους τομείς της έρευνας, της 

εκπαίδευσης και της διατήρησης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ψηφιακές 

τεχνολογίες επιτρέπουν νέα είδη χρήσεων 

που δεν καλύπτονται με σαφήνεια από 

(5) Στους τομείς της καινοτομίας, της 

έρευνας, της εκπαίδευσης και της 

διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν νέα 

είδη χρήσεων που δεν καλύπτονται με 
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τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης 

σχετικά με τις εξαιρέσεις και τους 

περιορισμούς. Επιπλέον, ο προαιρετικός 

χαρακτήρας των εξαιρέσεων και των 

περιορισμών που προβλέπονται στις 

οδηγίες 2001/29/ΕΚ, 96/9/ΕΟΚ και 

2009/24/ΕΚ στους εν λόγω τομείς μπορεί 

να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς. Αυτό έχει 

ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τις 

διασυνοριακές χρήσεις, οι οποίες γίνονται 

ολοένα και πιο σημαντικές στο ψηφιακό 

περιβάλλον. Επομένως, οι υφιστάμενες 

εξαιρέσεις και περιορισμοί στο δίκαιο της 

Ένωσης που αφορούν την επιστημονική 

έρευνα, τη διδασκαλία και τη διατήρηση 

της πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να 

αξιολογηθούν εκ νέου ενόψει των νέων 

αυτών χρήσεων. Θα πρέπει να θεσπιστούν 

υποχρεωτικές εξαιρέσεις ή περιορισμοί για 

χρήσεις των τεχνολογιών εξόρυξης 

κειμένων και δεδομένων στον τομέα της 

επιστημονικής έρευνας, για τη χρήση για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς στο ψηφιακό 

περιβάλλον και για τη διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Όσον αφορά τις 

χρήσεις που δεν καλύπτονται από τις 

εξαιρέσεις ή τον περιορισμό που 

προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, θα 

πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι 

εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που 

υφίστανται στο δίκαιο της Ένωσης. Θα 

πρέπει να προσαρμοστούν οι οδηγίες 

96/9/ΕΟΚ και 2001/29/ΕΚ. 

σαφήνεια από τους ισχύοντες κανόνες της 

Ένωσης σχετικά με τις εξαιρέσεις και τους 

περιορισμούς. Επιπλέον, ο προαιρετικός 

χαρακτήρας των εξαιρέσεων και των 

περιορισμών που προβλέπονται στις 

οδηγίες 2001/29/ΕΚ, 96/9/ΕΟΚ και 

2009/24/ΕΚ στους εν λόγω τομείς μπορεί 

να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς. Αυτό έχει 

ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τις 

διασυνοριακές χρήσεις, οι οποίες γίνονται 

ολοένα και πιο σημαντικές στο ψηφιακό 

περιβάλλον. Επομένως, οι υφιστάμενες 

εξαιρέσεις και περιορισμοί στο δίκαιο της 

Ένωσης που αφορούν την καινοτομία, την 

επιστημονική έρευνα, τη διδασκαλία και τη 

διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

θα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου ενόψει 

των νέων αυτών χρήσεων. Θα πρέπει να 

θεσπιστούν υποχρεωτικές εξαιρέσεις ή 

περιορισμοί για χρήσεις των τεχνολογιών 

εξόρυξης κειμένων και δεδομένων στον 

τομέα της καινοτομίας και της 

επιστημονικής έρευνας, για τη χρήση για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς στο ψηφιακό 

περιβάλλον και για τη διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Όσον αφορά τις 

χρήσεις που δεν καλύπτονται από τις 

εξαιρέσεις ή τον περιορισμό που 

προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, θα 

πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι 

εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που 

υφίστανται στο δίκαιο της Ένωσης. Θα 

πρέπει να προσαρμοστούν οι οδηγίες 

96/9/ΕΟΚ και 2001/29/ΕΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Οι εξαιρέσεις και ο περιορισμός 

που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία 

(6) Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί 

που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία 
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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. 

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. 

Or. en 

 

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 

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 

(8) Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν τη 

δυνατότητα αυτοματοποιημένης 

υπολογιστικής ανάλυσης πληροφοριών σε 

ψηφιακή μορφή, όπως κειμένων, ήχων, 

εικόνων ή δεδομένων, διαδικασία που είναι 

γενικά γνωστή ως εξόρυξη κειμένων και 

δεδομένων. Η εξόρυξη κειμένων και 

δεδομένων επιτρέπει την ανάγνωση και 

ανάλυση μεγάλου όγκου ψηφιακά 

αποθηκευμένων πληροφοριών για την 

απόκτηση νέων γνώσεων και τον 

εντοπισμό νέων τάσεων. Για να καταστεί 

δυνατή η εξόρυξη κειμένων και 

δεδομένων, είναι απαραίτητη πρώτα η 

πρόσβαση στις πληροφορίες και έπειτα η 

αναπαραγωγή τους. Συνήθως, μόνο αφού 

ομαλοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές 

μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία 

μέσω εξόρυξης κειμένων και δεδομένων. 

Από τη στιγμή που υπάρχει νόμιμη 

πρόσβαση στις πληροφορίες, η 

ομαλοποίησή τους συνιστά χρήση που 

προστατεύεται από πνευματικά 

δικαιώματα, διότι οδηγεί σε 

αναπαραγωγή, αλλάζοντας τη μορφή των 

πληροφοριών ή εξάγοντάς τις από μια 
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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. 

βάση δεδομένων σε μορφή που μπορεί να 

να υποβληθεί σε εξόρυξη κειμένων ή 

δεδομένων. Οι σχετικές με τα πνευματικά 

δικαιώματα διαδικασίες όσον αφορά τη 

χρήση τεχνολογίας εξόρυξης κειμένων και 

δεδομένων δεν είναι, κατά συνέπεια, η 

διαδικασία εξόρυξης κειμένων και 

δεδομένων αυτή καθαυτή, η οποία 

συνίσταται στην ανάγνωση και ανάλυση 

ψηφιακά αποθηκευμένων, 

ομαλοποιημένων πληροφοριών, αλλά η 

διαδικασία της πρόσβασης και η 

διαδικασία με την οποία οι πληροφορίες 

ομαλοποιούνται, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η αυτοματοποιημένη 

υπολογιστική τους ανάλυση. Η 

διαδικασία πρόσβασης σε πληροφορίες 

που προστατεύονται από πνευματικά 

δικαιώματα σε σχέση με έργα ή άλλα 

προστατευόμενα αντικείμενα ρυθμίζεται 

ήδη στο δίκαιο της Ένωσης. 

Or. en 

 

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 

(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 υπάρχει νόμιμη 

πρόσβαση σε περιεχόμενο, για παράδειγμα 

μέσω συνδρομών σε εκδόσεις ή αδειών 

ανοικτής πρόσβασης, οι σχετικοί όροι των 

αδειών μπορεί να αποκλείουν την εξόρυξη 
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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. 

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. Είναι σημαντικό να 

αναγνωριστούν οι δυνατότητες των 

τεχνολογιών εξόρυξης κειμένων και 

δεδομένων, προκειμένου να αναδειχθούν 

νέες γνώσεις, καινοτομίες και 

ανακαλύψεις σε όλους τους τομείς, καθώς 

και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι 

τεχνολογίες αυτές στη συνεχή ανάπτυξη 

της ψηφιακής οικονομίας, προβλέποντας 

εξαίρεση για την αναπαραγωγή και την 

εξόρυξη κειμένων και δεδομένων, εφόσον 

διατίθεται νόμιμη πρόσβαση. Η 

πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν 

ομαλοποιηθεί ήδη παρέχει στον κάτοχο 

των πνευματικών δικαιωμάτων τη 

δυνατότητα να ζητήσει αποζημίωση, 

αλλά δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα ίδια 

τα άτομα που έχουν νόμιμη πρόσβαση 

στις πληροφορίες να τις ομαλοποιήσουν 

και να τις υποβάλουν σε ανάλυση μέσω 

εξόρυξης κειμένων και δεδομένων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9α) Επιπλέον, υπάρχει ευρεία 

αναγνώριση ότι η πρόσβαση σε 

ομαλοποιημένες πληροφορίες σε μορφή 

ώστε να μπορούν να υποβληθούν σε 

εξόρυξη κειμένων και δεδομένων μπορεί, 

ειδικότερα, να ωφελήσει την ερευνητική 

κοινότητα στο σύνολό της, 

συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων 
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ερευνητικών οργανισμών, ιδίως όταν δεν 

υπάρχει νόμιμη πρόσβαση στο 

περιεχόμενο, όπως μέσω συνδρομών σε 

έντυπα ή άδειες ανοικτής πρόσβασης. 

Στην Ένωση, οι ερευνητικοί οργανισμοί, 

όπως τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά 

ινστιτούτα, αντιμετωπίζουν την 

πρόκληση ότι πρέπει να αποκτήσουν 

νόμιμη πρόσβαση στον όγκο των 

ψηφιακά αποθηκευμένων πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξεύρεση νέων 

γνώσεων μέσω της εξόρυξης κειμένων 

και δεδομένων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

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 για τους 

ερευνητικούς οργανισμούς, ώστε να έχουν 

πρόσβαση σε ομαλοποιημένες 

πληροφορίες σε μορφή που να επιτρέπει 

την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων, 

υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία 

αυτή πραγματοποιείται από τον 

ερευνητικό οργανισμό. Οι δικαιούχοι θα 

πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν 

αποζημίωση σε σχέση με το κόστος της 

διαδικασίας ομαλοποίησης. Από την 

εξαίρεση θα πρέπει επίσης να 

επωφελούνται οι ερευνητικοί οργανισμοί, 

όταν μετέχουν σε συμπράξεις δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα. Οι εν λόγω 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 
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που δεν περιλαμβάνουν τη δημιουργία 

αντιγράφων πέραν του πεδίου εφαρμογής 

της εν λόγω εξαίρεσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Δεδομένου ότι, λόγω της φύσης 

και του πεδίου εφαρμογής της εξαίρεσης, 

η σχετική ζημία των δικαιούχων 

αναμένεται να είναι ασήμαντη, δεν 
συντρέχει ανάγκη για πρόβλεψη 

αποζημίωσης των δικαιούχων σε σχέση με 

τις χρήσεις στο πλαίσιο της εξαίρεσης 

της εξόρυξης κειμένων και δεδομένων 

που θεσπίζεται με την παρούσα οδηγία. 

(13) Συντρέχει ανάγκη για πρόβλεψη 

αποζημίωσης των δικαιούχων σε σχέση με 

την εξαίρεση που επιτρέπει στους 

ερευνητικούς οργανισμούς που δεν έχουν 

νόμιμη πρόσβαση σε πληροφορίες, να 

έχουν πρόσβαση σε ομαλοποιημένα 

δεδομένα κατάλληλα για εξόρυξη 

κειμένων και δεδομένων, αλλά μόνο στον 

βαθμό που η αποζημίωση αυτή είναι 

ανάλογη με το κόστος της ομαλοποίησης 

της επεξεργασίας των δεδομένων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Η προστασία των δικαιούχων 

έναντι της χρήσης των συνόλων 

δεδομένων που λαμβάνονται μόνο για τον 

σκοπό της εξόρυξης κειμένων και 

δεδομένων είναι απαραίτητη για να 

αποφευχθεί η κατάχρηση της εξαίρεσης 

και της υποχρέωσης που προβλέπεται 

στην παρούσα οδηγία. Ωστόσο, στον 

τομέα της επιστημονικής έρευνας, μπορεί 

να απαιτείται τα εν λόγω σύνολα 

δεδομένων να παραμένουν διαθέσιμα και 
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μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

εξόρυξης κειμένων και δεδομένων για την 

επαληθευσιμότητα των αποτελεσμάτων 

της έρευνας. Πρόκειται να ρυθμιστεί η 

διατήρηση των σχετικών συνόλων 

δεδομένων, εφόσον δεν μπορεί να 

διασφαλιστεί ότι η εκ νέου ομαλοποίηση 

και η επαναλαμβανόμενη διαδικασία 

εξόρυξης κειμένων και δεδομένων θα 

παραγάγει τα ίδια αποτελέσματα. Για τον 

σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διαθέτουν εγκαταστάσεις για την 

αποθήκευση των σχετικών συνόλων 

δεδομένων, ώστε να καταστεί δυνατή η 

επαληθευσιμότητα των αποτελεσμάτων 

οποιασδήποτε έρευνας η οποία μπορεί να 

κριθεί αναγκαία σε μεταγενέστερο 

στάδιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 

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 

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 

(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 

στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, 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 

δραστηριότητες διδασκαλίας που 

παρέχονται από τα ιδρύματα, ανεξάρτητα 

από την οργανωτική δομή και τα μέσα 

χρηματοδότησής τους, στον βαθμό που τα 

ιδρύματα αυτά είτε είναι τα ίδια 

αναγνωρισμένα ή πιστοποιημένα ως 

εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε προσφέρουν 
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ιδρύματος δεν αποτελούν αποφασιστικό 

παράγοντα ως προς τον καθορισμό του 

μη εμπορικού χαρακτήρα της 

δραστηριότητας. 

ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είναι 

αναγνωρισμένο ή πιστοποιημένο από την 

αρμόδια εθνική αρχή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

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 

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. 

(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 

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 

ιδρυμάτων που είναι αναγνωρισμένα ή 

πιστοποιημένα από την αρμόδια εθνική 

αρχή ως εκπαιδευτικά ιδρύματα ή στο 

πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος 

που είναι αναγνωρισμένο ή 

πιστοποιημένο από την αρμόδια εθνική 

αρχή. Η εξαίρεση ή ο περιορισμός θα 

πρέπει να καλύπτει τόσο τις χρήσεις με 

ψηφιακά μέσα όπου η εκπαιδευτική 

δραστηριότητα παρέχεται φυσικά, ακόμη 

και όταν λαμβάνει χώρα εκτός των 

εγκαταστάσεων του ιδρύματος, όσο και 

τις επιγραμμικές χρήσεις μέσω του 

ασφαλούς ηλεκτρονικού δικτύου του 

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 
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ως παραδείγματος κατά τη διδασκαλία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

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 έχει 

στην κυριότητα ή τη μόνιμη κατοχή του 

αντίγραφα, π.χ. ως αποτέλεσμα 

μεταβίβασης της κυριότητας, συμφωνίας 

παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης ή 

υποχρεωτικής κατάθεσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Δεδομένης της ύπαρξης 

αποκλίσεων μεταξύ των συλλογικών 

πρακτικών διαχείρισης στα κράτη μέλη 

και του δημιουργικού και πολιτιστικού 

τομέα, θα πρέπει να προβλεφθεί λύση για 

τις περιπτώσεις όπου οι μηχανισμοί 

αδειοδότησης δεν είναι αποτελεσματικές 

λύσεις λόγω, για παράδειγμα, έλλειψης 

συλλογικής αδειοδότησης ή του 

γεγονότος ότι κανένας οργανισμός 

συλλογικής διαχείρισης δεν ήταν σε θέση 

να επιτύχει αναγνώριση σε κράτος μέλος 

ή για έναν τομέα. Στις περιπτώσεις αυτές, 

εάν δεν υπάρχουν μηχανισμοί 
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αδειοδότησης, είναι αναγκαίο να 

προβλεφθεί εξαίρεση που να επιτρέπει σε 

ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να 

δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο εμπορικά 

έργα που διατηρούν στη συλλογή τους 

μέσω των δικών τους δικτύων ασφαλούς 

τεχνολογίας. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο, 

είναι επίσης απαραίτητο να παρασχεθεί 

στους δημιουργούς η δυνατότητα να 

χορηγήσουν άδειες ή να δημιουργήσουν 

έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, 

καθώς και να συμμετάσχουν στον 

καθορισμό του κατά πόσον οι εν λόγω 

άδειες είναι διαθέσιμες ή όχι. Επιπλέον, οι 

δικαιούχοι θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αντιταχθούν στην ένταξη του έργου τους 

σε τέτοια δίκτυα ασφαλούς τεχνολογίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Επειδή τα έργα μαζικής 

ψηφιοποίησης μπορεί να συνεπάγονται 

σημαντικές επενδύσεις από ιδρύματα 

πολιτιστικής κληρονομιάς, οι άδειες που 

τυχόν χορηγούνται δυνάμει των 

μηχανισμών που προβλέπονται στην 

παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 

εμποδίζουν την παραγωγή εύλογων 

εσόδων προκειμένου να καλύπτουν τις 

δαπάνες της άδειας και τις δαπάνες για 

την ψηφιοποίηση και τη διάδοση των 

έργων και άλλου υλικού που καλύπτονται 

από την άδεια. 

(27) Επειδή τα έργα μαζικής 

ψηφιοποίησης μπορεί να συνεπάγονται 

σημαντικές επενδύσεις από ιδρύματα 

πολιτιστικής κληρονομιάς, οι άδειες που 

τυχόν χορηγούνται δυνάμει των 

μηχανισμών που προβλέπονται στην 

παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 

εμποδίζουν την παραγωγή εύλογων 

εσόδων προκειμένου να συμβάλουν στην 

κάλυψη των δαπανών της άδειας και των 

δαπανών για την ψηφιοποίηση και τη 

διάδοση των έργων και άλλου υλικού που 

καλύπτονται από την άδεια. 

Or. en 
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Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (30α) Η διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Ένωσης είναι ύψιστης 

σημασίας και θα πρέπει να ενισχυθεί 

προς όφελος των μελλοντικών γενεών. 

Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί κυρίως 

μέσω της προστασίας της δημοσιευμένης 

κληρονομιάς. Για τον σκοπό αυτό, θα 

πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενωσιακό 

σύστημα κατάθεσης πνευματικών 

δικαιωμάτων, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι συλλέγονται 

συστηματικά οι δημοσιεύσεις που 

αφορούν την Ένωση, όπως το δίκαιο της 

Ένωσης, η ιστορία και η ολοκλήρωση 

της Ένωσης, η πολιτική της Ένωσης και 

η δημοκρατία της Ένωσης, τα θεσμικά, 

κοινοβουλευτικά και πολιτικά ζητήματα 

και, ως εκ τούτου, ο διανοητικός πλούτος 

και η κληρονομιά της Ένωσης που θα 

δημοσιευθεί στο μέλλον. Η κληρονομιά 

αυτή όχι μόνο θα πρέπει να διατηρηθεί 

μέσω της δημιουργίας ενός ενωσιακού 

αρχείου για τις δημοσιεύσεις που 

αφορούν θέματα της Ένωσης, αλλά θα 

πρέπει επίσης να τίθεται στη διάθεση των 

πολιτών και των μελλοντικών γενεών της 

Ένωσης. Η βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ως η βιβλιοθήκη του μόνου 

θεσμικού οργάνου της Ένωσης που 

εκπροσωπεί άμεσα τους πολίτες της 

Ένωσης, θα πρέπει να οριστεί ως 

βιβλιοθήκη θεματοφύλακας της Ένωσης. 

Για να μην δημιουργηθεί υπερβολική 

επιβάρυνση για τους εκδότες, τα 

τυπογραφεία και τους εισαγωγείς, μόνο 

ηλεκτρονικές εκδόσεις, όπως τα 

ηλεκτρονικά βιβλία και τα ηλεκτρονικά 

περιοδικά θα πρέπει να κατατίθενται στη 

βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, η οποία θα πρέπει να θέτει 

στη διάθεση των αναγνωστών εκδόσεις 

που καλύπτονται από το σύστημα 
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κατάθεσης πνευματικών δικαιωμάτων 

της Ένωσης στη βιβλιοθήκη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για σκοπούς 

έρευνας ή μελέτης και υπό τον έλεγχο της 

βιβλιοθήκης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Οι εν λόγω δημοσιεύσεις 

δεν θα πρέπει να διατίθενται στο 

διαδίκτυο εξωτερικά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Ο ελεύθερος και πολυφωνικός 

Τύπος είναι απαραίτητος για να 

διασφαλίζεται η ποιοτική δημοσιογραφία 

και η πρόσβαση των πολιτών στην 

ενημέρωση. Συμβάλλει καθοριστικά στον 

δημόσιο διάλογο και την ορθή λειτουργία 

της δημοκρατικής κοινωνίας. Κατά τη 

μετάβαση από την έντυπη στην ψηφιακή 

μορφή, οι εκδότες Τύπου αντιμετωπίζουν 

προβλήματα όσον αφορά την αδειοδότηση 

της επιγραμμικής χρήσης των εκδόσεών 

τους και την απόσβεση των επενδύσεών 

τους. Ελλείψει αναγνώρισης των εκδοτών 

Τύπου ως δικαιούχων, η αδειοδότηση και 

η επιβολή του νόμου στο ψηφιακό 

περιβάλλον είναι συχνά πολύπλοκη και 

αναποτελεσματική. 

(31) Το ανοιχτό διαδίκτυο και ο 

ελεύθερος και πολυφωνικός Τύπος είναι 

απαραίτητα για να διασφαλίζεται η 

ποιοτική δημοσιογραφία και η πρόσβαση 

των πολιτών στην ενημέρωση. 

Συμβάλλουν καθοριστικά στον δημόσιο 

διάλογο και την ορθή λειτουργία της 

δημοκρατικής κοινωνίας. Κατά τη 

μετάβαση από την έντυπη στην ψηφιακή 

μορφή, οι εκδότες Τύπου αντιμετωπίζουν 

προβλήματα όσον αφορά την εδραίωση 

της θέσης τους με σκοπό την διεκδίκηση 

των δικαιωμάτων που κατέχουν από τον 

νόμο ή μέσω εκχώρησης, αδειοδότησης ή 

οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας. 

Ελλείψει αναγνώρισης των εκδοτών Τύπου 

ως ωφελούμενων από το τεκμήριο ότι 

μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματα 

στις διάφορες συμβολές στις εκδόσεις 

Τύπου τους, η αδειοδότηση και η επιβολή 

του νόμου στο ψηφιακό περιβάλλον είναι 

συχνά πολύπλοκη και αναποτελεσματική. 

Or. en 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Η οργανωτική και οικονομική 

συμβολή των εκδοτών στην παραγωγή 

εκδόσεων Τύπου πρέπει να αναγνωρίζεται 

και να ενθαρρύνεται περαιτέρω ώστε να 

διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του 

εκδοτικού κλάδου. Είναι επομένως 

αναγκαίο να παρέχεται σε επίπεδο Ένωσης 

εναρμονισμένη έννομη προστασία για τις 

εκδόσεις Τύπου όσον αφορά τις ψηφιακές 

χρήσεις. Η εν λόγω προστασία θα πρέπει 

να διασφαλίζεται με αποτελεσματικό 

τρόπο μέσω της θέσπισης, στην ενωσιακή 

νομοθεσία, δικαιωμάτων που σχετίζονται 

με την πνευματική ιδιοκτησία για την 

αναπαραγωγή και τη διάθεση στο κοινό 

εκδόσεων Τύπου όσον αφορά τις ψηφιακές 

χρήσεις. 

(32) Η οργανωτική και οικονομική 

συμβολή των εκδοτών στην παραγωγή 

εκδόσεων Τύπου πρέπει να αναγνωρίζεται 

και να ενθαρρύνεται περαιτέρω ώστε να 

διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του 

εκδοτικού κλάδου. Είναι επομένως 

αναγκαίο να παρέχεται σε επίπεδο Ένωσης 

εναρμονισμένη έννομη προστασία για τις 

εκδόσεις Τύπου όσον αφορά τις ψηφιακές 

χρήσεις. Η εν λόγω προστασία θα πρέπει 

να διασφαλίζεται με αποτελεσματικό 

τρόπο μέσω της θέσπισης, στην ενωσιακή 

νομοθεσία, τεκμηρίου ότι οι εκδότες των 

εντύπων έχουν το δικαίωμα να 

υπερασπιστούν εξ ονόματός τους τα 

δικαιώματα των δημιουργών και να 

ασκήσουν ένδικα μέσα για έργα που 

δημοσιεύθηκαν στη δική τους έκδοση 
Τύπου όσον αφορά τις ψηφιακές χρήσεις. 

Or. en 

 

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, 

(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, 
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εβδομαδιαία ή μηνιαία περιοδικά γενικού ή 

ειδικού ενδιαφέροντος και 

ειδησεογραφικούς δικτυακούς τόπους. Οι 

περιοδικές εκδόσεις που εκδίδονται για 

επιστημονικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς, 

όπως τα επιστημονικά περιοδικά, δεν θα 

πρέπει να καλύπτονται από την προστασία 

που παρέχεται στις εκδόσεις Τύπου 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω 

προστασία δεν καλύπτει πράξεις χρήσης 

υπερσυνδέσμων (hyperlinking), οι οποίες 

δεν συνιστούν παρουσίαση στο κοινό. 

εβδομαδιαία ή μηνιαία περιοδικά γενικού ή 

ειδικού ενδιαφέροντος και 

ειδησεογραφικούς δικτυακούς τόπους. Οι 

περιοδικές εκδόσεις που εκδίδονται για 

επιστημονικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς, 

όπως τα επιστημονικά περιοδικά, δεν θα 

πρέπει να καλύπτονται από την προστασία 

που παρέχεται στις εκδόσεις Τύπου 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω 

προστασία δεν καλύπτει πράξεις 

συστήματος υπολογιστικής 

αντιστοίχησης ή ευρετηρίασης, όπως 

πράξεις χρήσης υπερσυνδέσμων 

(hyperlinking). 

Or. en 

 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 38 – πρώτο εδάφιο 

 

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 συμμετέχουν ενεργά και 

άμεσα στη διάθεση περιεχομένου που έχει 

αναφορτωθεί από χρήστες στο κοινό και 

εφόσον αυτή η δραστηριότητα δεν είναι 

απλώς τεχνικής, αυτόματης και 

παθητικής φύσεως, είναι υποχρεωμένοι να 

συνάπτουν συμφωνίες παραχώρησης 

άδειας εκμετάλλευσης με τους 

δικαιούχους, εκτός εάν είναι επιλέξιμοι για 

το καθεστώς απαλλαγής από την ευθύνη 

που προβλέπεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 

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 

πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 

178 της 17.7.2000, σ. 1-16). 

34 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 

πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 

178 της 17.7.2000, σ. 1-16). 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 38 – δεύτερο εδάφιο 

 

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 

διαγράφεται 
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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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 38 – τρίτο εδάφιο 

 

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 

2000/31/ΕΚ. 

Για να διασφαλίζεται η λειτουργία των 

συμφωνιών παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης, οι πάροχοι υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας που 

εμπλέκονται ενεργά και άμεσα στη 

διάθεση του κοινού περιεχομένου το 

οποίο έχει αναφορτωθεί από τον χρήστη, 

θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα και 

αναλογικά μέτρα για τη διασφάλιση της 

προστασίας των έργων ή του άλλου 

υλικού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 38 –τρίτο εδάφιο α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, οι 

δικαιούχοι θα πρέπει να παρέχουν στους 

παρόχους υπηρεσιών επακριβώς 

προσδιορισμένα έργα ή υλικό επί των 

οποίων θεωρούν ότι έχουν δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι δικαιούχοι 

θα πρέπει να διατηρούν την ευθύνη για 

ισχυρισμούς που διατυπώνονται από 

τρίτους όσον αφορά τη χρήση έργων τα 

οποία έχουν προσδιορίσει ως δικά τους 

κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε 

συμφωνίας που έχουν συνάψει με τον 

πάροχο υπηρεσιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 39 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(39) Η συνεργασία μεταξύ των παρόχων 

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 

που αποθηκεύουν και παρέχουν πρόσβαση 

στο κοινό σε μεγάλες ποσότητες έργων ή 

άλλου υλικού που προστατεύονται από 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 

οποία αναφορτώνονται από τους χρήστες 

τους, και των δικαιούχων είναι αναγκαία 

για τη λειτουργία τεχνολογιών, όπως 

τεχνολογίες αναγνώρισης περιεχομένου. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, οι δικαιούχοι θα 

πρέπει να παρέχουν τα αναγκαία δεδομένα 

ώστε να επιτρέπουν στις υπηρεσίες να 

προσδιορίζουν το περιεχόμενό τους και οι 

υπηρεσίες θα πρέπει να επιδεικνύουν 

διαφάνεια έναντι των δικαιούχων όσον 

αφορά τις τεχνολογίες που εγκαθιστούν, 

ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της 

καταλληλότητάς τους. Οι υπηρεσίες θα 

πρέπει ειδικότερα να παρέχουν στους 

δικαιούχους πληροφορίες σχετικά με το 

(39) Η συνεργασία μεταξύ των παρόχων 

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 

που αποθηκεύουν και παρέχουν πρόσβαση 

στο κοινό σε μεγάλες ποσότητες έργων ή 

άλλου υλικού που προστατεύονται από 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 

οποία αναφορτώνονται από τους χρήστες 

τους, και των δικαιούχων είναι αναγκαία 

για τη λειτουργία τεχνολογιών, όπως 

τεχνολογίες αναγνώρισης περιεχομένου. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, οι δικαιούχοι θα 

πρέπει να παρέχουν τα αναγκαία δεδομένα 

ώστε να επιτρέπουν στις υπηρεσίες να 

προσδιορίζουν το περιεχόμενό τους και οι 

υπηρεσίες θα πρέπει να επιδεικνύουν 

διαφάνεια έναντι των δικαιούχων όσον 

αφορά τις τεχνολογίες που εγκαθιστούν, 

ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της 

καταλληλότητάς τους. Οι υπηρεσίες θα 

πρέπει ειδικότερα να παρέχουν στους 

δικαιούχους πληροφορίες σχετικά με το 
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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. 

είδος των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιούνται, τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούν και το ποσοστό ακρίβειάς 

τους για την αναγνώριση του περιεχομένου 

των δικαιούχων. Οι εν λόγω τεχνολογίες 

θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν στους 

δικαιούχους να λαμβάνουν πληροφορίες 

από τους παρόχους υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας σχετικά με τη 

χρήση του περιεχομένου τους που 

καλύπτεται από μια συμφωνία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

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 συγγραφέων 

και καλλιτεχνών στη συνολική εργασία ή 

την απόδοση. 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 να 

διευκολύνει τον σχεδιασμό 

τυποποιημένων καταστάσεων και 

διαδικασιών υποβολής εκθέσεων για κάθε 

τομέα. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις θα 

πρέπει να εξετάζονται ως επιλογή για την 

επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των σχετικών 

ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τη 

διαφάνεια και, σε περίπτωση που 

υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας 

οι οποίες περιέχουν υποχρεώσεις 

διαφάνειας, θα πρέπει να θεωρείται ότι οι 

υποχρεώσεις διαφάνειας έχουν 

εκπληρωθεί. Για να δοθεί η δυνατότητα 
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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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  27 

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 

(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 μη 

αναμενόμενα συναφή καθαρά 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. Στις 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

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, 

2000/31/ΕΚ, 2001/29/ΕΚ, 2006/115/ΕΚ, 

2009/24/ΕΚ, 2012/28/ΕΕ και 2014/26/ΕΕ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το αντικείμενο του άρθρου 13 της προτεινόμενης οδηγίας είναι ακριβώς οι πάροχοι υπηρεσιών 

της κοινωνίας της πληροφορίας και αφορά τις ευθύνες που αναμένεται να επωμιστούν κατά την 

εφαρμογή συμφωνιών που έχουν συνάψει με δικαιούχους σε σχέση με τη χρήση έργων που 

προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπό την έννοια αυτή, το άρθρο 13 

συμπληρώνει τους κανόνες που καθορίζονται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ως εκ 

τούτου, στο πλαίσιο της νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, απαιτείται να επισημανθεί ο 

συμπληρωματικός ρόλος της προτεινόμενης αυτής οδηγίας προς την οδηγία για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, εξ ου και η συμπερίληψη αναφοράς σε αυτή στο παρόν άρθρο 1.2. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) «ίδρυμα πολιτιστικής 

κληρονομιάς»: προσιτή στο κοινό 

(3) «ίδρυμα πολιτιστικής 

κληρονομιάς»: προσιτές στο κοινό 
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βιβλιοθήκη ή μουσείο, αρχείο ή ίδρυμα 
κινηματογραφικής ή ακουστικής 

κληρονομιάς· 

βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

μουσεία, καθώς και αρχεία, ιδρύματα 
κινηματογραφικής ή ακουστικής 

κληρονομιάς και ραδιοτηλεοπτικοί 

οργανισμοί του δημοσίου που είναι 

εγκατεστημένα στα κράτη μέλη· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει ήδη έναν ορισμό για τα «ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς» 

στις αιτιολογικές σκέψεις 1 και 23, και στα άρθρα 1 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο 

α) σημείο β) της οδηγίας για τα ορφανά έργα, καθώς και στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 

της οδηγίας για την κοινωνία της πληροφορίας. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ομοιομορφία στον 

ορισμό των ιδρυμάτων αυτών για λόγους ασφάλειας δικαίου. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) «διδακτική δραστηριότητα»: 

εκπαιδευτική διαδικασία που λαμβάνει 

χώρα είτε στις εγκαταστάσεις ενός 

ιδρύματος που έχει αναγνωριστεί ή 

πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική 

αρχή ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, είτε στο 

πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος 

που έχει αναγνωριστεί ή πιστοποιηθεί από 

την αρμόδια εθνική αρχή· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός «διδακτική δραστηριότητα» προβλέπει με σαφήνεια την εξαίρεση του άρθρου 4. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σημείο 4 β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4β) «έργα μη διαθέσιμα στο εμπόριο»: 

έργα τα οποία, συνολικά και σε όλες τις 

εκδόσεις και εκδηλώσεις τους, δεν 

διατίθενται ούτε αναμένεται εύλογα να 

διατεθούν στο κοινό μέσω των 

συνηθισμένων εμπορικών διαύλων, 

συμπεριλαμβανομένων τόσο έργων που 

έχουν διατεθεί στο παρελθόν στο εμπόριο 

και έργων που δεν έχουν διατεθεί ποτέ 

στο εμπόριο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός για τα μη διαθέσιμα στο εμπόριο έργα μετακινήθηκε στο άρθρο σχετικά με τους 

ορισμούς και αντιστοιχεί στον ίδιο ορισμό που χρησιμοποιείται ήδη από την Επιτροπή και τους 

δικαιούχους. 

 

Τροπολογία  32 

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 σκοπούς 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 και 

στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας σχετικά με τις αναπαραγωγές και 

τις εξαγωγές που πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν από πρόσωπο που έχει 

νόμιμη πρόσβαση σε έργα και άλλο υλικό, 

υπό την προϋπόθεση ότι η αναπαραγωγή 

ή η εξαγωγή χρησιμοποιείται με μοναδικό 

σκοπό την εξόρυξη κειμένων και 

δεδομένων. 

Or. en 



 

PR\1119413EL.docx 31/62 PE601.094v01-00 

 EL 

Αιτιολόγηση 

Οι σχετικές με τα πνευματικά δικαιώματα διαδικασίες όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας 

εξόρυξης κειμένων και δεδομένων δεν είναι η διαδικασία εξόρυξης κειμένων και δεδομένων 

αυτή καθαυτή, η οποία συνίσταται στην ανάγνωση και ανάλυση ψηφιακά αποθηκευμένων 

πληροφοριών, αλλά η διαδικασία της πρόσβασης και η διαδικασία με την οποία οι πληροφορίες 

ομαλοποιούνται, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αυτοματοποιημένη υπολογιστική τους 

ανάλυση. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 

δικαιούχοι που εμπορεύονται έργα ή άλλο 

υλικό για ερευνητικούς κυρίως σκοπούς 

οφείλουν να επιτρέπουν στους 

ερευνητικούς οργανισμούς που δεν έχουν 

νόμιμη πρόσβαση στα εν λόγω έργα ή 

άλλο υλικό, να έχουν πρόσβαση σε σύνολα 

δεδομένων που τους επιτρέπουν να 

πραγματοποιούν μόνο εξόρυξη κείμενων 

και δεδομένων. Τα κράτη μέλη μπορούν 

επίσης να προβλέπουν ότι οι δικαιούχοι 

έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 

αποζημίωση για την εκπλήρωση της 

υποχρέωσης αυτής, εφόσον η 

αποζημίωση έχει σχέση με το κόστος της 

διαμόρφωσης των εν λόγω συνόλων 

δεδομένων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όταν τα ήδη ομαλοποιημένα σύνολα δεδομένων παρέχονται από τους εκδότες, δύνανται να 

επιβάλουν αποζημίωση για την κάλυψη του κόστους της εν λόγω διαδικασίας. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια 

εγκατάσταση για την ασφαλή 

αποθήκευση των συνόλων δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται στην έρευνα μέσω 

τεχνολογιών εξόρυξης κείμενων και 

δεδομένων και τη διάθεση των εν λόγω 

συνόλων δεδομένων αποκλειστικά και 

μόνο για λόγους επαλήθευσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πιθανή κατάχρηση των συνόλων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι, για ερευνητικούς σκοπούς, είναι συχνά 

σημαντικό το γεγονός τα υποκείμενα σύνολα δεδομένων βάσει των οποίων συνάγονται 

συμπεράσματα να υπόκεινται διαρκώς σε επαλήθευση. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης των εν λόγω συνόλων δεδομένων στις 

οποίες παρέχεται πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς επαλήθευσης της έρευνας. 

 

Τροπολογία  35 

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, στον 

βαθμό που δικαιολογείται από τον 

επιδιωκόμενο εκπαιδευτικό σκοπό, 

εφόσον η χρήση: 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Ανεξάρτητα από τον πάροχο εκπαίδευσης, η χρήση προστατευόμενου με πνευματικά 

δικαιώματα υλικού ως μέσου παρουσίασης στο πλαίσιο της διδασκαλίας πρέπει να περιορίζεται 

σε πραγματικά εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 

Τροπολογία  36 

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 του εκπαιδευτικού ιδρύματος· 

α) περιορίζεται στον ειδικά 

περιορισμένο κύκλο των συμμετεχόντων 

στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπως 
οι μαθητές ή οι φοιτητές και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η χρήση της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 πρέπει να περιορίζεται 

στους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, δηλαδή τους μαθητές ή φοιτητές και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

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 υπάρχουν 

επαρκείς συμφωνίες παραχώρησης άδειας 

που επιτρέπουν τις πράξεις που 

περιγράφονται στην παράγραφο 1 και είναι 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

συμφωνιών παραχώρησης άδειας που 

επιτρέπουν τις πράξεις που περιγράφονται 

στην παράγραφο 1 για τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στις περιπτώσεις όπου η διδασκαλία παρέχεται σε εμπορική βάση, τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιβάλλουν την υποχρέωση αποζημίωσης για τη χρήση υλικών, ακόμη και αν το μάθημα είναι 

πιστοποιημένο ή αναγνωρισμένο. Αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη εφαρμόσει εξαίρεση ή 

περιορισμό για περιπτώσεις χρήσης χάριν παραδείγματος κατά τη διδασκαλία, 

συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών παροχής άδειας. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το αργότερο έως ... [τρία έτη μετά την 

έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη, υποβάλει έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με τη διαθεσιμότητα 

των εν λόγω συμβάσεων παραχώρησης 

άδειας, με σκοπό να προτείνει βελτιώσεις, 

εάν χρειάζεται. 

Or. en 
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Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 

εξαίρεση στα δικαιώματα που 

προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της 

οδηγίας 2001/29/ΕΚ, το άρθρο 5 στοιχείο 

α) και το άρθρο 7 παράγραφος 1 της 

οδηγίας 96/9/ΕΚ, το άρθρο 4 παράγραφος 

1 της οδηγίας 2009/24/ΕΚ και το άρθρο 

11 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, 

με την οποία επιτρέπεται στα ιδρύματα 

πολιτιστικής κληρονομιάς να κάνουν 

αντίγραφα έργων μη διαθέσιμων στο 

εμπόριο που βρίσκονται μόνιμα στις 

συλλογές τους στο δικό τους ασφαλές 

ηλεκτρονικό δίκτυο για μη εμπορικούς 

σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι 

υποδεικνύεται το όνομα του συγγραφέα ή 

άλλου ταυτοποιημένου δικαιούχου, εκτός 

εάν τούτο αποδεικνύεται αδύνατο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Έχοντας αναγνωρίσει τη σημασία της μόνιμης διατήρησης των έργων και άλλου υλικού στις 

συλλογές των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και αναγνωρίζοντας την ανάγκη να 

διευκολυνθεί η χορήγηση μη αποκλειστικών αδειών μέσω οργανισμών συλλογικής διαχείρισης 

ώστε να καταστεί δυνατή η διανομή μέσω κλειστών και ασφαλών πυλών για πολιτιστικούς μη 

εμπορικούς σκοπούς, καθίσταται σημαντικό να καθιερωθεί μια λύση για τα έργα και τους τομείς 

στους οποίους δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης αδειών. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Οι δικαιούχοι μπορούν ανά πάσα 

στιγμή να αντιταχθούν στο γεγονός ότι τα 

έργα τους ή άλλο υλικό θεωρούνται ως μη 
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διαθέσιμα στο εμπόριο και μπορούν να 

αποκλείσουν τη διάθεση των έργων τους 

στο ασφαλές ηλεκτρονικό δίκτυο του 

ιδρύματος πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι δικαιούχοι μπορούν να αντιταχθούν στην ένταξη του έργου τους σε τέτοιες ασφαλείς πύλες. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1γ. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

προβλέπουν ότι η εξαίρεση που 

θεσπίζεται δυνάμει της παραγράφου 1α 

δεν εφαρμόζεται γενικά ή σε σχέση με 

ορισμένα είδη έργων ή άλλου υλικού, στον 

βαθμό που είναι ή ευλόγως αναμένεται 

ότι θα καταστούν διαθέσιμες στην αγορά 

οι μη αποκλειστικές άδειες που 

προβλέπονται στην παράγραφο 1. 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1δ. Κατόπιν διαβούλευσης με 

δικαιούχους, οργανισμούς συλλογικής 

διαχείρισης και ιδρύματα πολιτιστικής 

κληρονομιάς, τα κράτη μέλη καθορίζουν 

τη διαθεσιμότητα αυτών των λύσεων που 

βασίζονται στη χορήγηση αδειών. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Καθίσταται αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητά τους να παρέχουν τις εν λόγω άδειες, καθώς 

και η συμμετοχή τους στον καθορισμό του κατά πόσον οι εν λόγω άδειες είναι διαθέσιμες ή όχι. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ένα έργο ή άλλο υλικό θεωρείται μη 

διαθέσιμο στο εμπόριο όταν το συνολικό 

έργο ή άλλο υλικό, σε όλες τις 

μεταφράσεις, εκδόσεις και εκδηλώσεις 

του, δεν διατίθεται ούτε αναμένεται 

εύλογα να διατεθεί στο κοινό μέσω των 

συνηθισμένων εμπορικών διαύλων. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός μεταφέρθηκε στο άρθρο 2, το οποίο περιέχει τους ορισμούς. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

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 ή 

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1α, 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 
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εμπόριο. άλλο υλικό της συλλογής είναι μη 

διαθέσιμα στο εμπόριο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αναφορά στην παράγραφο 1α καθίσταται αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι 

συμμετέχουν ακόμη και στον καθορισμό των αναγκαίων και εύλογων απαιτήσεων, ώστε να 

προσδιοριστεί κατά πόσον μπορούν να εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που προβλέπονται. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 

δημοσιότητας σε σχέση με: 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

λαμβάνονται αποτελεσματικά και 

επαληθεύσιμα μέτρα δημοσιότητας σε 

σχέση με: 

α)  τον χαρακτηρισμό έργων ή άλλου 

υλικού ως μη διαθέσιμων στο εμπόριο· 

α)  τον χαρακτηρισμό έργων ή άλλου 

υλικού ως μη διαθέσιμων στο εμπόριο· 

β)  την άδεια, και ιδίως την εφαρμογή 

της σε μη εκπροσωπούμενους δικαιούχους· 

β)  την άδεια, και ιδίως την εφαρμογή 

της σε μη εκπροσωπούμενους δικαιούχους· 

γ) τη δυνατότητα των δικαιούχων να 

αντιτάσσονται, σύμφωνα με το στοιχείο γ) 

της παραγράφου 1· 

γ) τη δυνατότητα των δικαιούχων να 

αντιτάσσονται, σύμφωνα με το στοιχείο γ) 

της παραγράφου 1 και την παράγραφο 1α· 

επίσης και εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος πριν την ψηφιοποίηση, 

διανομή, παρουσίαση στο κοινό ή διάθεση 

των έργων ή άλλου υλικού. 

επίσης και εντός διαστήματος έξι μηνών 

πριν την ψηφιοποίηση, διανομή, 

παρουσίαση στο κοινό ή διάθεση των 

έργων ή άλλου υλικού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να ευθυγραμμιστεί με τις τροποποιήσεις που εισάγονται στις προηγούμενες παραγράφους 

και να ευθυγραμμιστεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 



 

PR\1119413EL.docx 39/62 PE601.094v01-00 

 EL 

 

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). 

5. Οι παράγραφοι 1 έως 1γ, 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). 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

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 

καλύπτονται από άδεια που χορηγήθηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 

μπορούν να χρησιμοποιούνται από το 

ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς, 

σύμφωνα με τους όρους της άδειας, σε όλα 

τα κράτη μέλη. Έργα ή άλλο υλικό που 

καλύπτονται από άδεια που χορηγήθηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1α 

μπορούν να χρησιμοποιούνται από το 

ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς, 

σύμφωνα με τους όρους της άδειας, σε 

όλα τα κράτη μέλη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις που εισάγονται στο άρθρο 7, καθώς και να 

παρασχεθεί ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην πύλη μέσω της οποίας μπορεί να υπάρχει 

πρόσβαση σε πληροφορίες για τις άδειες. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 
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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 

κοινό ή διάθεση στα κράτη μέλη πέραν 

αυτού όπου χορηγείται η άδεια, και για όλη 

τη διάρκεια ισχύος της άδειας. 

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 

παράγραφος 1 ή που αναφέρονται στο 

άρθρο 7 παράγραφος 1α και οι 

πληροφορίες που αφορούν τη δυνατότητα 

των δικαιούχων να αντιταχθούν, η οποία 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) και στο άρθρο 7 παράγραφος 

1β, καθίστανται προσπελάσιμες για το 

κοινό σε ενιαία διαδικτυακή 

προσπελάσιμη για το κοινό πύλη, για 

τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την 

ψηφιοποίηση, διανομή, παρουσίαση στο 

κοινό ή διάθεση στα κράτη μέλη πέραν 

αυτού όπου χορηγείται η άδεια, και για όλη 

τη διάρκεια ισχύος της άδειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

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 

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 

και της λειτουργίας της εξαίρεσης που 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1α, 

τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 

των δικλείδων ασφαλείας για τους 

δικαιούχους που αναφέρονται στο παρόν 

κεφάλαιο, κυρίως όσον αφορά τα μέτρα 
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των απαιτήσεων που αναφέρονται στο 

άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο. 

δημοσιότητας, και, όπου συντρέχει 

περίπτωση, τη συνδρομή στον καθορισμό 

των απαιτήσεων που αναφέρονται στο 

άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Τίτλος ΙΙΙ – Κεφάλαιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2α 

 Πρόσβαση στις εκδόσεις της ΕΕ 

 Άρθρο 10 a 

 Κατάθεση πνευματικών δικαιωμάτων 

στην Ένωση 

 1. Κάθε ηλεκτρονική έκδοση που 

αφορά ενωσιακά θέματα, όπως το δίκαιο 

της Ένωσης, η ιστορία και ολοκλήρωση 

της Ένωσης, η πολιτική της Ένωσης και 

η δημοκρατία της Ένωσης, θεσμικά, 

κοινοβουλευτικά και πολιτικά ζητήματα 

που τίθενται στη διάθεση του κοινού στην 

Ένωση, υπόκειται σε κατάθεση 

πνευματικών δικαιωμάτων στην Ένωση.  

 2. Η βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου έχει το δικαίωμα να 

παραλάβει δωρεάν ένα αντίγραφο από 

κάθε έκδοση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1. 

 3. Η υποχρέωση που ορίζεται στην 

παράγραφο 1 εφαρμόζεται στους εκδότες, 

τα τυπογραφεία και τους εισαγωγείς 

εκδόσεων για τα έργα που δημοσιεύουν, 

εκτυπώνουν ή εισάγουν στην Ένωση.  

 4. Από την ημέρα παράδοσής τους 

στη βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, οι εκδόσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να 

αποτελέσουν μέρος της μόνιμης συλλογής 

της βιβλιοθήκης του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου. Τίθενται στη διάθεση των 

χρηστών στους χώρους της βιβλιοθήκης 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας ή 

μελέτης από πιστοποιημένους ερευνητές 

και υπό τον έλεγχο της βιβλιοθήκης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 5.  Η Επιτροπή εγκρίνει πράξεις που 

καθορίζουν τις ρυθμίσεις σχετικά με την 

παράδοση στη βιβλιοθήκη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των εκδόσεων 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1. .  

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους 

εκδότες Τύπου τα δικαιώματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 

3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/29//ΕΚ 
για την ψηφιακή χρήση των εκδόσεών 

τους. 

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους 

εκδότες Τύπου τεκμήριο για την 

εκπροσώπηση των δημιουργών 

λογοτεχνικών έργων που περιλαμβάνονται 

σε αυτές τις εκδόσεις και τη νομική 

ικανότητα να προσφεύγουν εξ ονόματός 

τους ενώπιον των δικαστηρίων για να 

υπερασπιστούν τα δικαιώματα αυτών 

των δημιουργών για την ψηφιακή χρήση 

των εκδόσεών τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό οι προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι εκδότες σε σχέση με την 

επιβολή των παράγωγων δικαιωμάτων από τα οποία εξαρτώνται για την προστασία της 

επένδυσης που έχουν πραγματοποιήσει στην έκδοσή τους, να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο που 

να ενισχύει τη θέση των εκδοτών Τύπου, χωρίς να διαταράσσει άλλους κλάδους. Επομένως, 

παρέχεται στους εκδότες Τύπου το δικαίωμα να προσφεύγουν εξ ονόματός τους ενώπιον των 

δικαστηρίων κατά παραβατών των δικαιωμάτων που κατέχονται από τους δημιουργούς των 

έργων που περιλαμβάνονται στην έκδοσή τους στον Τύπο και να θεωρείται ότι εκπροσωπούν τα 

έργα τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση. 

 



 

PR\1119413EL.docx 43/62 PE601.094v01-00 

 EL 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις 

ποινικές διαδικασίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα άρθρα 5 έως 8 της οδηγίας 

2001/29/ΕΚ και η οδηγία 2012/28/ΕΕ 

εφαρμόζονται κατ’ αναλογία όσον αφορά 

τα δικαιώματα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 − παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα δικαιώματα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 λήγουν 20 έτη μετά τη 

δημοσίευση της έκδοσης Τύπου. Η 

περίοδος αυτή υπολογίζεται από την 1η 

Ιανουαρίου του έτους που έπεται της 

ημερομηνίας δημοσίευσης. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  56 

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. Οι πάροχοι υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας που 

συμμετέχουν ενεργά και άμεσα στην 

διάθεση περιεχομένου που έχει 

αναφορτωθεί από χρήστες στο κοινό και 

εφόσον αυτή η δραστηριότητα δεν είναι 

απλώς τεχνικής, αυτόματης και 

παθητικής φύσεως, λαμβάνουν 
κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για να 

εξασφαλιστεί η λειτουργία των 

συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τους 

δικαιούχους για τη χρήση των έργων 

τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 13 συμπληρώνει τα καθεστώτα ευθύνης που έχουν ήδη καθοριστεί στην οδηγία 

2000/13/ΕΚ στον βαθμό που το άρθρο 13 επιδιώκει να διασφαλίσει την αποτελεσματική 

εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών 

και των δικαιούχων για τη χρήση των έργων. Η τροπολογία διευκρινίζει σε ποιους παρόχους 

επιγραμμικών υπηρεσιών αναφέρεται, κάνοντας χρήση της ίδιας κατηγοριοποίησης για τους 

παρόχους υπηρεσιών που περιλαμβάνεται στην οδηγία 2000/13/ΕΚ. 
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Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Για την εξασφάλιση της 

λειτουργίας των συμφωνιών, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι 

δικαιούχοι πρέπει να παρέχουν στους 

παρόχους υπηρεσιών τα επακριβώς 

καθορισμένα έργα ή άλλο υλικό επί των 

οποίων απολαύουν δικαιωμάτων. Οι 

πάροχοι υπηρεσιών 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. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαφάνεια στην εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζονται από τους παρόχους υπηρεσιών 

συνδέεται με τη διαχείριση από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

τους. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών απαιτεί την ορθή ταυτοποίηση των έργων από τους 

δικαιούχους ως δικών τους ή ως παραχωρούμενων από αυτούς.  Κατά συνέπεια, ενώ οι 

πάροχοι υπηρεσιών είναι σε θέση να είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των μέτρων που 

διαχειρίζονται, οι δικαιούχοι παραμένουν υπεύθυνοι για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους 

επί των έργων. 

 

Τροπολογία  58 

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 

διαγράφεται 
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αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

Or. en 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 εφαρμόζονται με την 

επιφύλαξη της χρήσης έργων που έχουν 

πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο εξαίρεσης ή 

περιορισμού πνευματικών δικαιωμάτων. 

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 

εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες έχουν τη 

δυνατότητα να επικοινωνούν γρήγορα και 

αποτελεσματικά με τους δικαιούχους που 

έχουν ζητήσει τα μέτρα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, προκειμένου να 

αμφισβητήσουν την εφαρμογή των εν 

λόγω μέτρων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαδικασία δεν μπορεί να λαμβάνει ανεπαρκώς υπόψη τις συνέπειες της ταυτοποίησης του 

περιεχομένου που αναφορτώνεται από τους χρήστες, το οποίο εμπίπτει σε εξαίρεση ή 

περιορισμό των πνευματικών δικαιωμάτων. Για να διασφαλιστεί η συνέχιση της χρήσης των εν 

λόγω εξαιρέσεων και περιορισμών, οι οποίοι βασίζονται σε λόγους δημόσιου συμφέροντος, η 

επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και των δικαιούχων πρέπει να είναι αποτελεσματική. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

το εθνικό δίκαιο παρέχει στους χρήστες 

πρόσβαση σε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια 

αρχή με σκοπό να ασκήσουν το δικαίωμα 
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χρήσης που διαθέτουν στο πλαίσιο 

εξαίρεσης ή περιορισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  61 

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 και των δικαιούχων, μέσω 

διαλόγων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με 

σκοπό τον καθορισμό βέλτιστων 

πρακτικών για την εφαρμογή των 

κατάλληλων και αναλογικών μέτρων, 

λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και τη 

φύση των υπηρεσιών, τη διαθεσιμότητα 

των τεχνολογιών και την 

αποτελεσματικότητά τους ενόψει των 

τεχνολογικών εξελίξεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 − παράγραφος 1 

 

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 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

δημιουργοί και οι ερμηνευτές, οι οποίοι 

έχουν συνάψει συμβατική σχέση που 

προβλέπει συνεχείς υποχρεώσεις 

πληρωμής, λαμβάνουν τακτικά και, 

λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων 

κάθε τομέα, έγκαιρες, κατάλληλες, 

επαρκείς και ακριβείς πληροφορίες 

σχετικά με την εκμετάλλευση των έργων 

και των ερμηνειών τους από αυτούς στους 
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όσον αφορά τους τρόπους εκμετάλλευσης, 

τα έσοδα και την οφειλόμενη αμοιβή. 

οποίους έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης 

δικαιώματος ή στους οποίους έχουν 

μεταβιβάσει τα δικαιώματά τους, ιδιαίτερα 

όσον αφορά τους τρόπους εκμετάλλευσης, 

τους τρόπους προώθησης, τα έσοδα και 

την οφειλόμενη αμοιβή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι τροπολογίες προτείνονται για την παροχή περαιτέρω σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου. 

 

Τροπολογία  63 

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 δικαιούνται 

δίκαιη αμοιβή για την εκμετάλλευση των 

έργων τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

δημιουργοί και οι ερμηνευτές ή οι 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους 

δικαιούνται να ζητούν πρόσθετη, 

κατάλληλη αμοιβή από το μέρος με το 
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οποίο έχουν συνάψει σύμβαση για την 

εκμετάλλευση των δικαιωμάτων, όταν η 

αρχικά συμφωνηθείσα αμοιβή είναι 

δυσανάλογα χαμηλή σε σύγκριση με τα 

αναμενόμενα επακόλουθα συναφή 

καθαρά έσοδα και οφέλη που 

προέρχονται από την εκμετάλλευση των 

έργων ή των ερμηνειών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές βρίσκονται στο επίκεντρο της δημιουργικότητας, αλλά συχνά 

αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο να βιοποριστούν, καθώς και να διαπραγματευτούν τα 

δικαιώματά τους. Η αναγνώριση του δικαιώματος εύλογης αμοιβής για την εκμετάλλευση των 

έργων τους, καθώς και η δυνατότητα διορισμού αντιπροσώπων που θα ζητούν την 

αναπροσαρμογή της σύμβασης για λογαριασμό τους αποτελούν μέσα για την ενδυνάμωση των 

δημιουργών και των ερμηνευτών, χωρίς να δημιουργείται αδικαιολόγητη αξίωση επί της 

επένδυσης που έχουν πραγματοποιήσει άλλοι. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι αντιπροσωπευτικοί οργανισμοί που 

διορίζονται από τους δημιουργούς και 

τους ερμηνευτές δύνανται, εξ ονόματός 

τους, να ασκούν προσφυγή στο πλαίσιο 

διαφορών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες σε σχέση με τη διευθέτηση 

διαφορών με άλλους δικαιούχους. Η δυνατότητα του να επιτρέπεται στους αντιπροσώπους τους 

να κινούν τη διαδικασία για λογαριασμό τους διευκολύνει τις διαδικασίες αυτές. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
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Οδηγία 96/9/ΕΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«β) όταν πρόκειται για χρήση 

αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή 

ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον πάντοτε 

αναφέρεται η πηγή, στον βαθμό που η 

χρήση αυτή δικαιολογείται από τον 

επιδιωκόμενο μη εμπορικό σκοπό, με την 

επιφύλαξη των εξαιρέσεων και του 

περιορισμού που προβλέπονται στην 

οδηγία [παρούσα οδηγία]· 

«β) όταν πρόκειται για χρήση 

αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή 

ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον πάντοτε 

αναφέρεται η πηγή, στον βαθμό που η 

χρήση περιορίζεται στην ειδικά 

περιορισμένο κύκλο των συμμετεχόντων 

στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, με την 

επιφύλαξη των εξαιρέσεων και του 

περιορισμού που προβλέπονται στην 

οδηγία [παρούσα οδηγία]·» 

Or. en 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

Οδηγία 96/9/ΕΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

 «δα) στην περίπτωση της 

αναπαραγωγής ή εξαγωγής από βάση 

δεδομένων με μοναδικό σκοπό την 

εξόρυξη κειμένων ή δεδομένων, όπως 

προβλέπεται στην οδηγία ... [η παρούσα 

οδηγία]·» 

Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 96/9/ΕΚ  

Άρθρο 9 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«β) στην περίπτωση εξαγωγής χάριν μόνο 

παραδείγματος κατά τη διδασκαλία ή την 

επιστημονική έρευνα, εφόσον αναφέρεται 

η πηγή και στον βαθμό που αυτό 

δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο μη 

εμπορικό σκοπό, με την επιφύλαξη των 

εξαιρέσεων και του περιορισμού που 

προβλέπονται στην οδηγία [παρούσα 

οδηγία]· 

«β) στην περίπτωση εξαγωγής χάριν μόνο 

παραδείγματος κατά τη διδασκαλία ή την 

επιστημονική έρευνα, εφόσον πάντοτε 

αναφέρεται η πηγή και στον βαθμό που η 

χρήση περιορίζεται στην ειδικά 

περιορισμένο κύκλο των συμμετεχόντων 

στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, με την 

επιφύλαξη των εξαιρέσεων και του 

περιορισμού που προβλέπονται στην 

οδηγία [παρούσα οδηγία]·» 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Οδηγία 96/9/ΕΚ  

Άρθρο 9 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) Στο άρθρο 9 προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο: 

 «γa) στην περίπτωση της 

αναπαραγωγής ή εξαγωγής από βάση 

δεδομένων με μοναδικό σκοπό την 

εξόρυξη κειμένων ή δεδομένων, όπως 

προβλέπεται στην οδηγία ... [η παρούσα 

οδηγία]·» 

Or. en 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

Οδηγία 2001/29/ΕΚ  

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 

προστίθεται το εξής στοιχείο: 

 «εa) στην περίπτωση αναπαραγωγών 

έργων ή άλλου υλικού με μοναδικό σκοπό 

την εξόρυξη κειμένων ή δεδομένων, όπως 

προβλέπεται στην οδηγία ... [η παρούσα 

οδηγία]·» 

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Οδηγία 2001/29/ΕΚ  

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«α) όταν πρόκειται για χρήση 

αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή 

ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον αναφέρεται 

η πηγή, συμπεριλαμβανομένου του 

ονόματος του δημιουργού, εκτός εάν 

διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο και 

εφόσον δικαιολογείται από τον 

επιδιωκόμενο μη εμπορικό σκοπό, με την 

επιφύλαξη των εξαιρέσεων και του 

περιορισμού που προβλέπονται στην 

οδηγία [παρούσα οδηγία]· 

«α) όταν πρόκειται για χρήση 

αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή 

ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον αναφέρεται 

η πηγή, συμπεριλαμβανομένου του 

ονόματος του δημιουργού, εκτός εάν 

διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο και 

εφόσον η χρήση περιορίζεται στην ειδικά 

περιορισμένο κύκλο των συμμετεχόντων 

στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, με την 

επιφύλαξη των εξαιρέσεων και του 

περιορισμού που προβλέπονται στην 

οδηγία [παρούσα οδηγία]·» 

Or. en 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 − παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 11 2. Οι διατάξεις του άρθρου 11 
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εφαρμόζονται επίσης σε εκδόσεις Τύπου 

που δημοσιεύθηκαν πριν από την 

[ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 21 

παράγραφος 1]. 

εφαρμόζονται επίσης σε εκδόσεις Τύπου 

που δημοσιεύθηκαν πριν από ... [12 μήνες 

από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας] αλλά μόνο στον 

βαθμό που οι χρήσεις των έργων που 

περιλαμβάνονται σε εκδόσεις Τύπου 

λαμβάνουν χώρα έπειτα από [12 μήνες 

από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας]. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εφαρμογή των νέων δικαιωμάτων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για χρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν θα εφαρμόσει άδικα έναν νέο νόμο, το οποίο δεν ήταν 

δυνατό να προβλεφθεί με βεβαιότητα.  Ωστόσο, η εφαρμογή του εν λόγω νέου δικαιώματος 

χρήσης έργων που περιλαμβάνονται σε εκδόσεις Τύπου που είχαν δημοσιευθεί ακόμα και πριν 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, αλλά οι οποίες χρήσεις πραγματοποιήθηκαν μετά 

την έναρξη ισχύος του νέου αυτού δικαιώματος, είναι προβλέψιμη και σύμφωνη με τον νόμο. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

 

Πεδίο εφαρμογής και σκοπός 

 

Η προτεινόμενη οδηγία αντιμετωπίζει την πρόκληση της διασφάλισης της προστασίας των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Πολλά είναι τα ζητήματα 

που πρέπει να εξεταστούν, όπως η ψηφιακή χρήση ή μετατροπή των έργων και άλλου υλικού 

που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, όπως η ψηφιοποίηση των έργων αυτών, η 

εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογικών διαδικασιών στα έργα, όπως η εφαρμογή εξόρυξης 

κειμένων και δεδομένων σε αναπαραγωγή ή εξαγωγή έργων που προστατεύονται με 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και η ευκολία πρόσβασης σε τέτοιου είδους 

έργα που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία στους ευρωπαίους πολίτες.   

 

Οι δικαιούχοι αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις σε σχέση με τα πνευματικά 

δικαιώματα στο πλαίσιο της διαρκώς μεταβαλλόμενης αγοράς που εξαρτάται από ρευστά 

πρότυπα χρήσης. Λόγω της εξέλιξης της ψηφιακής τεχνολογίας, τα επιχειρηματικά μοντέλα 

στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, με τον ίδιο 

τρόπο όπως και σε άλλους τομείς. Οι προκλήσεις αυτές συσσωρεύονται σε περιπτώσεις όπου 

οι δικαιούχοι δυσκολεύονται επίσης να ασκήσουν τα δικαιώματά τους επί των έργων. Οι 

τροποποιήσεις των πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να κάνουν τη διαφορά όταν στις εν 

λόγω προκλήσεις εμπλέκονται πράξεις που συνδέονται με δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας.  

 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο δημιουργικός και ο πολιτιστικός τομέας έχουν ανταποκριθεί 

σε αυτές τις προκλήσεις και έχουν βρει λύσεις καθοδηγούμενες από την αγορά, μαζί με 

άλλους παρόχους υπηρεσιών ή ενδιαφερόμενα μέρη. Οι λύσεις πρέπει να είναι 

ισορροπημένες με τρόπο που να εξασφαλίζει την προστασία των δικαιούχων, επιτρέποντας 

παράλληλα στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να διανέμουν τα έργα τους και διασφαλίζοντας ότι 

τα έργα των δικαιούχων φθάνουν στους καταναλωτές με διάφορους τρόπους. Οποιαδήποτε 

αλυσίδα αξίας σε κάθε τομέα περιλαμβάνει πολλά, αλληλοεξαρτώμενα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Ο νομοθέτης δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στις συμβατικές σχέσεις, αλλά να διασφαλίζει τον 

σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα.  

 

Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι πράξεις που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα στην 

αναλογική διάσταση είναι ίδιες με αυτές της ψηφιακής διάστασης ή ότι ένας κανόνας που 

λειτουργεί στην αναλογική διάσταση θα λειτουργεί και στην ψηφιακή διάσταση. Για να 

λειτουργήσουν τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά, οι πράξεις που 

αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή διάσταση πρέπει να αντιμετωπιστούν με 

ισορροπημένο τρόπο, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα 

σε σχέση με τις πράξεις που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα στην αναλογική διάσταση. 

Η συμπληρωματικότητα της παρούσας οδηγίας με άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης 

αντικατοπτρίζεται στα θέματα των εξαιρέσεων και των περιορισμών, των διαδικασιών που 

αφορούν τις συμφωνίες παροχής άδειας και της αποσαφήνισης της εφαρμογής των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις ψηφιακές χρήσεις.  

 

Για πιο αποτελεσματική λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και των δικαιωμάτων 
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πνευματικής ιδιοκτησίας εντός της εν λόγω αγοράς απαιτείται ασφάλεια δικαίου και 

μεγαλύτερη εναρμόνιση στην εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

Εξόρυξη κειμένων και δεδομένων 

 

Η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων επιτρέπει την ανάγνωση και την ανάλυση μεγάλων 

όγκων ψηφιακά αποθηκευμένων πληροφοριών, προκειμένου να αποκτηθούν νέες γνώσεις και 

να ανακαλυφθούν νέες τάσεις. Για να καταστεί δυνατή η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων, 

είναι απαραίτητη πρώτα η πρόσβαση στις πληροφορίες και έπειτα η αναπαραγωγή τους. 

Μόνο αφού ομαλοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία 

μέσω εξόρυξης κειμένων και δεδομένων. Αν υποθέσουμε ότι η πρόσβαση στις πληροφορίες 

είναι νόμιμη, αυτή η ομαλοποίηση συνιστά χρήση που προστατεύεται από πνευματικά 

δικαιώματα, διότι συνιστά αναπαραγωγή, αλλάζοντας τη μορφή των πληροφοριών ή 

εξάγοντάς τις από μια βάση δεδομένων σε επεξεργάσιμη μορφή. Η σχετική με τα πνευματικά 

δικαιώματα διαδικασία όσον αφορά την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων δεν είναι η 

διαδικασία εξόρυξης αυτή καθαυτή, η οποία συνίσταται απλώς στην ανάγνωση και ανάλυση 

ομαλοποιημένων πληροφοριών, αλλά η πρόσβαση και η ομαλοποίηση των πληροφοριών με 

σκοπό την αυτοματοποιημένη ανάλυσή τους.  

 

Η διαδικασία πρόσβασης σε πληροφορίες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα 

ρυθμίζεται ήδη στο κεκτημένο στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων. Η απαιτούμενη 

εξαίρεση είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της αναπαραγωγής ή εξαγωγής που διεξάγεται 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ομαλοποίησης. Όταν άτομα με νόμιμη πρόσβαση στα 

δεδομένα ομαλοποιούν τα δεδομένα αυτά για σκοπούς αναπαραγωγής ή εξαγωγής, η ζημία 

που υφίστανται οι εκδότες είναι ελάχιστη. Εάν, όμως, παρέχονται ομαλοποιημένα σύνολα 

δεδομένων από εκδότες, μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση από τους εκδότες αυτούς, 

προκειμένου να καλύψουν το κόστος ομαλοποίησης.  

 

Οι ερευνητικοί οργανισμοί συχνά δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε πολλές 

επιστημονικές εκδόσεις που απαιτούνται για ερευνητικούς σκοπούς μέσω εξόρυξης κειμένων 

και δεδομένων. Οι ερευνητικοί οργανισμοί μπορεί να μην έχουν πρόσβαση στις εκδόσεις και, 

κατά συνέπεια, δεν μπορούν να ομαλοποιήσουν τα δεδομένα. Για τη διευκόλυνση της 

καινοτομίας και της έρευνας, οι εκδότες υποχρεούνται να παρέχουν τυποποιημένα σύνολα 

δεδομένων στους ερευνητικούς οργανισμούς, αλλά μπορεί να ζητήσουν αποζημίωση για το 

κόστος ομαλοποίησης. 

 

Η πιθανή κατάχρηση των συνόλων δεδομένων μέσω χρήσης τους για άλλους σκοπούς θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ωστόσο, συχνά είναι σημαντικό για την έρευνα να μπορούν να 

επαληθευτούν τα υποκείμενα σύνολα δεδομένων βάσει των οποίων εξάγονται 

συμπεράσματα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης των εν λόγω συνόλων δεδομένων, αλλά η πρόσβαση θα πρέπει 

να περιορίζεται σε σκοπούς επαλήθευσης της έρευνας. 

 

Χρήση έργων και άλλου υλικού σε ψηφιακές και διασυνοριακές διδακτικές 

δραστηριότητες 

 

Η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία δια βίου μάθησης. Για τον λόγο αυτό, υπεύθυνα για την 

εκπαίδευση είναι επίσης ιδρύματα εκτός των παραδοσιακών σχολείων. Προσφέρονται 

εκπαιδευτικά προγράμματα από σχολεία, πανεπιστήμια, ιδιωτικές σχολές, μη κυβερνητικές 
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οργανώσεις, και άλλους φορείς. Ανεξάρτητα από τον πάροχο εκπαίδευσης, η χρήση 

προστατευόμενου με πνευματικά δικαιώματα υλικού ως μέσου παρουσίασης στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας πρέπει να περιορίζεται σε πραγματικά εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα κράτη 

μέλη διαθέτουν συστήματα που αναγνωρίζουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πιστοποιούν τα 

προγράμματα σπουδών τους. Η εξαίρεση που ισχύει για τη χρήση υλικού ως μέσου 

παρουσίασης στο πλαίσιο της διδασκαλίας πρέπει να καλύπτει όλα τα επίσημα εκπαιδευτικά 

προγράμματα στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, όπως αυτά έχουν αναγνωριστεί ή 

πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ωστόσο, η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να καλύπτει και 

άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν πιστοποιηθεί από εθνικές αρχές. Η εξαίρεση 

αφορά τη διδασκαλία, όχι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το να εξαρτάται η εφαρμογή της 

εξαίρεσης σχετικά με τη διδασκαλία από τον χώρο στον οποίο διεξάγεται η διδασκαλία δεν 

συνάδει με τον στόχο της δια βίου μάθησης. Κατά συνέπεια, η εξαίρεση πρέπει να συνδέεται 

άμεσα με τις «διδακτικές δραστηριότητες», ανεξάρτητα από το δομικό πλαίσιο. Ως 

δραστηριότητες διδασκαλίας μπορεί να οριστεί «μια εκπαιδευτική διαδικασία που λαμβάνει 

χώρα είτε i) στις εγκαταστάσεις ενός ιδρύματος που είναι αναγνωρισμένο ή πιστοποιημένο 

από την αρμόδια εθνική αρχή ως εκπαιδευτικό ίδρυμα είτε ii) στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο ή πιστοποιημένο από την αρμόδια 

εθνική αρχή. Η χρήση της εξαίρεσης αυτής πρέπει να περιορίζεται στους συμμετέχοντες στην 

εκπαιδευτική δραστηριότητα, δηλαδή τους μαθητές ή φοιτητές και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό. 

 

Στις περιπτώσεις όπου η διδασκαλία παρέχεται σε εμπορική βάση, τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιβάλλουν την υποχρέωση αποζημίωσης για τη χρήση υλικών, ακόμη και αν το μάθημα 

είναι πιστοποιημένο ή αναγνωρισμένο.  

 

Αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη εφαρμόσει εξαίρεση ή περιορισμό για περιπτώσεις χρήσης 

χάριν παραδείγματος κατά τη διδασκαλία, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών παροχής 

άδειας.  

 

Έργα μη διαθέσιμα στο εμπόριο 

 

i. Ασφάλεια δικαίου 

 

Ο τίτλος ΙΙΙ, κεφάλαιο 1 της προτεινόμενης οδηγίας αφορά τη χρήση έργων μη διαθέσιμων 

στο εμπόριο, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου και του πολιτιστικού σκοπού των ιδρυμάτων 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ασφάλεια δικαίου προϋποθέτει τη διατήρηση της υφιστάμενης 

ορολογίας του δικαίου της Ένωσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ορισμός για τα 

«ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς» στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να είναι ίδιος με 

εκείνον στην οδηγία για τα ορφανά έργα (αιτιολογικές σκέψεις 1 και 23 και άρθρο 1 

παράγραφοι 1 και 2 στοιχείο α) σημείο β)) και στην οδηγία για την κοινωνία της 

πληροφορίας (άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ)). Ο ορισμός των μη διαθέσιμων στο 

εμπόριο έργων θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την έκβαση του διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής 

και των δικαιούχων. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ομοιομορφία μεταξύ των ορισμών αυτών 

για λόγους ασφάλειας δικαίου. Για λόγους σαφήνειας, και οι δύο αυτοί ορισμοί θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν στο άρθρο 2. 

 

ii. Εκπλήρωση του πολιτιστικού σκοπού των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Πρέπει να διατηρήσουμε τα έργα και άλλο υλικό που διατηρούνται στις μόνιμες συλλογές 
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των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και πρέπει να διευκολύνουμε τη χορήγηση μη 

αποκλειστικών αδειών μέσω οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, ώστε να καταστεί δυνατή 

η διανομή μέσω κλειστών και ασφαλών πυλών για πολιτιστικούς μη εμπορικούς σκοπούς. 

Πρέπει, επίσης, να δημιουργήσουμε μια λύση για τα έργα και τους τομείς όπου δεν υπάρχουν 

άδειες. Ωστόσο, απαιτούνται εγγυήσεις, καθώς και περιορισμοί στη χρήση των κλειστών και 

ασφαλών πυλών για πολιτιστικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. 

 

iii. Οι δημιουργοί παραμένουν στο επίκεντρο των προτάσεων 

 

Οι δημιουργοί και οι δικαιούχοι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των προτάσεων για τη 

διευκόλυνση των πολιτιστικών αποστολών των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα 

πρέπει να συμμετέχουν στην απόφαση για το αν είναι διαθέσιμες ή όχι οι άδειες που 

αναφέρονται στο άρθρο 7 και να συμπεριλαμβάνονται στον διάλογο των ενδιαφερομένων 

μερών στα κράτη μέλη.  

 

Οι δημιουργοί θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν τα έργα τους από την άδεια 

που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, καθώς και από τη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 7 

παράγραφος 2. Η δημοσιότητα των αδειών και των δράσεων που προβλέπεται στο άρθρο 7 

θα παρέχει επίσης καλύτερη προστασία στους δημιουργούς.  

 

Δικαιώματα σε εκδόσεις 

 

Οι λύσεις που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα πρέπει να επικεντρώνονται και να 

αξιολογούνται σαφώς ως προς την αναγκαιότητα, την επάρκεια και την αναλογικότητά τους. 

Οι λύσεις αυτές επηρεάζουν όχι μόνο τους δικαιούχους, αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

που έρχονται σε επαφή με τα πνευματικά δικαιώματα που κατέχονται από τους δικαιούχους. 

Οι εκδότες Τύπου αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε σχέση με την ψηφιοποίηση των 

επιχειρηματικών και καταναλωτικών συνηθειών. Η ψηφιοποίηση καθιστά ευκολότερη την 

αντιγραφή ή επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου των εκδόσεων Τύπου. Η ψηφιοποίηση 

διευκολύνει επίσης την πρόσβαση στις ειδήσεις και στον Τύπο, παρέχοντας στους χρήστες 

ένα σύστημα ευρετηρίασης ή αναφοράς για ευρύ φάσμα πηγών. Και οι δύο διαδικασίες 

πρέπει να αναγνωρίζονται ως χωριστές.  

 

Η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για αντιγραφή και κατάλληλων ειδήσεων και περιεχομένου 

Τύπου που έχει δημιουργηθεί από άλλους είναι σαφώς δυσανάλογα επιβλαβές για τα 

οικονομικά συμφέροντα των εκδοτών Τύπου. Ωστόσο, η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για τη 

διευκόλυνση της εύρεσης ειδήσεων και εκδόσεων Τύπου δεν είναι κατ’ ανάγκη δυσανάλογα 

επιβλαβής για τα οικονομικά συμφέροντα των εκδοτών Τύπου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

τα εν λόγω συστήματα σύνδεσης ή αναφοράς (όπως οι υπερσύνδεσμοι) διευκολύνουν την 

πρόσβαση των χρηστών σε επιγραμμικές πύλες ειδήσεων.  

 

Οι εκδότες Τύπου εξαρτώνται από την επιβολή των παράγωγων δικαιωμάτων τους για την 

προστασία της επένδυσης που έχουν πραγματοποιήσει στην έκδοσή τους. Απαιτούνται μέτρα 

για να ενισχυθεί η θέσης επιβολής των εκδοτών Τύπου, αλλά τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να 

διαταράσσουν άλλους κλάδους. Επομένως, παρέχεται στους εκδότες Τύπου το δικαίωμα να 

προσφεύγουν εξ ονόματός τους ενώπιον των δικαστηρίων κατά παραβιάσεων των 

δικαιωμάτων των δημιουργών των έργων που περιλαμβάνονται στην έκδοσή τους στον Τύπο 

και να θεωρείται ότι εκπροσωπούν τους δικαιούχους των οποίων τα έργα περιλαμβάνονται 

στην έκδοσή τους. Το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό, καθώς ενισχύει 
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τα δικαιώματα που διαθέτουν ήδη οι εκδότες Τύπου και βελτιώνει τη στάση τους κατά τις 

επαφές τους με άλλους που κάνουν χρήση του περιεχομένου τους, ενισχύοντας έτσι την αξία 

των δικαιωμάτων αυτών.  

 

Η πληθώρα ειδήσεων και απόψεων, καθώς και η ευρεία πρόσβαση στις ειδήσεις και τις 

απόψεις αυτές, είναι σημαντικές για τον δημόσιο διάλογο σε μια σύγχρονη δημοκρατική 

κοινωνία. Η μη εμπορική ανταλλαγή ειδήσεων και απόψεων είναι εξίσου απαραίτητη.  

 

Δεδομένου ότι αυτό το νομικό καθεστώς για τους εκδότες Τύπου είναι νέο, δεν θα ήταν προς 

το συμφέρον της δικαιοσύνης και της ασφάλειας δικαίου να παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό 

σε σχέση με χρήσεις που σημειώθηκαν στο παρελθόν.  Ωστόσο, είναι σκόπιμο το νέο αυτό 

δικαίωμα να εφαρμόζεται στη μετά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας χρήση 

έργων που περιλαμβάνονται σε εκδόσεις Τύπου οι οποίες δημοσιεύθηκαν πριν από την 

ημερομηνία αυτή. 

 

Ορισμένες χρήσεις προστατευόμενου περιεχομένου σε επιγραμμικές υπηρεσίες 

 

i. Συμπερίληψη στο άρθρο 1 αναφοράς στην οδηγία 2000/13/ΕΚ 

 

Το άρθρο 13 της προτεινόμενης οδηγίας ισχύει για τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας 

της πληροφορίας και αφορά τις ευθύνες τους κατά την εφαρμογή συμφωνιών που έχουν 

συνάψει με δικαιούχους σχετικά με τη χρήση έργων που προστατεύονται από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Το άρθρο 13 συμπληρώνει έτσι την οδηγία για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο (2000/13/ΕΚ). Ως εκ τούτου, για λόγους νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, 

η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αναφέρει τη σχέση της με την οδηγία 2000/13/ΕΚ, το οποίο 

εξηγεί την αναφορά στην τελευταία που περιέχεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. 

 

ii. Νομική σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου στο άρθρο 13 

 

Η ευθύνη των πλατφορμών έχει ήδη θεσπιστεί με την οδηγία 2000/31/ΕΚ. Το άρθρο 13 της 

παρούσας πρότασης είναι συμπληρωματικό προς τους κανόνες αυτούς, καθώς επιδιώκει να 

διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των 

παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών και των δικαιούχων για τη χρήση των έργων. Ο νόμος 

πρέπει να αναφέρει σαφώς σε ποιους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών εφαρμόζεται. 

Απαιτείται για λόγους νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου η χρήση της ίδιας 

κατηγοριοποίησης των παρόχων υπηρεσιών που χρησιμοποιείται και στην οδηγία 

2000/13/ΕΚ.  

 

Οι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των δικαιούχων 

μπορούν να εφαρμόζονται με τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά με σεβασμό προς το κεκτημένο 

στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων στο σύνολό του: τόσο προς τα δικαιώματα που 

απορρέουν από τα πνευματικά δικαιώματα όσο και προς τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς 

των πνευματικών δικαιωμάτων. Η εφαρμογή αυτή απαιτεί ορθή ταυτοποίηση των έργων από 

τους δικαιούχους ως δικών τους ή ως παραχωρούμενων από αυτούς.  Κατά συνέπεια, ενώ οι 

πάροχοι υπηρεσιών είναι υπεύθυνοι για την τεχνολογία αυτή, οι δικαιούχοι παραμένουν 

υπεύθυνοι για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους επί των έργων. 

 

Η εφαρμογή εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών είναι συνδεδεμένη με τη διαχείριση των 

δικαιωμάτων από τους δικαιούχους. Χρειαζόμαστε διαφάνεια προκειμένου να εξασφαλιστεί 



 

PR\1119413EL.docx 59/62 PE601.094v01-00 

 EL 

ότι οι δικαιούχοι μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους, το οποίο 

απαιτεί την παροχή των πληροφοριών για τα τεχνολογικά μέτρα που χρησιμοποιούνται και 

την ακρίβειά τους. 

 

Είναι σημαντικό να ταυτοποιείται με ακρίβεια το περιεχόμενο που αναφορτώνεται από τους 

χρήστες, το οποίο εμπίπτει σε εξαίρεση ή περιορισμό των πνευματικών δικαιωμάτων. Η 

συνέχιση της χρήσης των εν λόγω εξαιρέσεων και περιορισμών, οι οποίοι βασίζονται σε 

λόγους δημόσιου συμφέροντος, απαιτεί αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των χρηστών 

και των δικαιούχων.  

 

Η εφαρμογή των υποχρεώσεων αυτών μόνο για τις πλατφόρμες που δέχονται μεγάλο όγκο 

πληροφοριών θα μπορούσε να δημιουργήσει αβεβαιότητα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 

επαληθεύσιμος τρόπος να οριστεί ο «μεγάλος όγκος», λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και οι 

νεοσύστατες επιχειρήσεις μπορεί να απαιτήσουν μεγάλους όγκους δεδομένων για να 

συμμετέχουν και να συμβάλλουν στη ψηφιακή οικονομία. 

 

Δίκαιη αμοιβή για τις συμβάσεις δημιουργών και ερμηνευτών  

 

Οι αλυσίδες αξίας περιλαμβάνουν γενικά πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά το σύνολο των 

επενδύσεων ή η χρήση του υλικού προκύπτει από τη δημιουργικότητα των δημιουργών και 

των ερμηνευτών. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ζητούν μεγαλύτερη πρόσβαση στις συμβατικές 

σχέσεις, αλλά οι δημιουργεί και οι ερμηνευτές είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη 

πρόκληση να εξασφαλίσουν δίκαιη αμοιβή για την εκμετάλλευση των έργων και των 

ερμηνειών τους από αυτούς στους οποίους έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης ή στους οποίους 

έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματά τους.  

 

Τα εξής τέσσερα μέτρα θα αποτελέσουν μια σταθερότερη βάση για το έργο των δημιουργών 

και των ερμηνευτών: i) δήλωση σχετικά με το δικαίωμα των δημιουργών και των ερμηνευτών 

να λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή, ii) αύξηση της διαφάνειας, iii) μηχανισμοί προσαρμογής των 

συμβάσεων και iv) πιο προσιτή έννομη προστασία.  

 

Κάθε ένα από αυτά τα μέτρα πρέπει να εφαρμόζεται ισόρροπα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 

ότι οι άλλοι δικαιούχοι δεν τίθενται σε δυσανάλογα μειονεκτική θέση. Για τον λόγο αυτό, αν 

και επιβεβαιώνεται το δικαίωμα δίκαιης αμοιβής των δημιουργών και των ερμηνευτών, άλλες 

τροπολογίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της σαφήνειας και της ασφάλειας δικαίου. 

Παρέχεται καλύτερη εκπροσώπηση στους δημιουργούς και τους ερμηνευτές για την 

αναγνώριση ή την εκτέλεση των πνευματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15 και 

16 της παρούσας οδηγίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 

 

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική 

ευθύνη της εισηγήτριας. Στην εισηγήτρια κατατέθηκαν απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες 

ή τα ακόλουθα πρόσωπα κατά την κατάρτιση του σχεδίου έκθεσης: 

Οντότητα και/ή πρόσωπο 

1. Βρετανική Ακαδημία Στιχουργών, Συνθετών και Συγγραφέων 

2. Kennisland 

3. Mediaset 

4. UK Music Publisher Association 

5. C4C (Copyright for Creativity)  

6. ICMO-CIEM (Διεθνής Συνομοσπονδία Εκδοτών Μουσικής) 

7. Music Sales Limited (The Music Sales Group) 

8. IAO Music (Διεθνής Οργάνωση Μουσικών Καλλιτεχνών) 

9. Suomen Musiikkikustantajat ry (Φινλανδρικός Σύλλογος Εκδοτών Μουσικής) 

10. 21st Century Fox 

11. EVARTIST (European Visual Artists) 

12. Όμιλος VIVENDI 

13. CANAL+ 

14. Time Warner Europe 

15. Cable Europe 

16. GESAC (Ευρωπαϊκός Όμιλος Εταιρειών Δημιουργών και Συνθετών) 

17. IFFRO (Διεθνής Ομοσπονδία Οργανισμών Δικαιωμάτων Αναπαραγωγής) 

18. Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εκδοτών 

19. Association of Commercial Television (ACT) 

20. SAS 

21. Ένωση Εταιρειών Κινηματογράφου της Αμερικής 

22. Universal Music Group  

23. Sony  

24. SKY 

25. IFPI 

26. AEPO-ARTIS (Σύλλογος Οργανισμών Ερμηνευτών) 

27. SoundCloud 

28. ISFE (Interactive Software Federation) 

29. PRS for Music 

30. Συμβούλιο των Διευθυντών των Εθνικών Βιβλιοθηκών    

31. Max Planck Institute 

32. Reading & Writing Foundation 

33. Google 

34. KREAB 

35. Wikimedia 

36. RELXgroup 

37. Netflix 
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38. Communia Association 

39. Modern Poland Foundation 

40. News Media Europe 

41. Εθνική Ένωση Λογοτεχνών των ΗΠΑ (μέλος της IFFRO) 

42. Mozilla 

43. European Publishers Council 

44. European Newspaper Publishers‘ Association 

45. European Magazine Media Association 

46. Axel Springer 

47. Italiana Editrice 

48. BEUC (Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών) 

49. LIBER Europe 

50. International Association of STM Publishers 

51. YouTube 

52. Open Forum Europe 

53. EBay 

54. Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Γαλλίας στην ΕΕ 

55. Ministere de la Culture et Communication (France) 

56. Civil Society Europe 

57. Springer Nature 

58. BusinessEurope 

59. FEDIL (Ομοσπονδία Επιχειρήσεων του Λουξεμβούργου) 

60. Όμιλος RTL 

61. Ευρωπαϊκή Συμμαχία Συνθετών και Στιχουργών (ECSA) 

62. Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (LERU)  

63. Science Europe και Ένωση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA) 

64. Συμβούλιο Ευρωπαίων Συγγραφέων (EWC) 

65. ISFE – οργανισμός που εκπροσωπεί τους εκδότες βιντεοπαιχνιδιών 

66. Αντιπροσωπία του ΗΒ στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

67. Louis Vuitton Moet Hennessy 

68. DIGITALEUROPE 

69. SAA Authors 

70. Ευρωπαϊκή Ένωση Πρακτορείων Ειδήσεων 

71. SACEM 

72. EGMONT 

73. HUBERT BURDA Media 

74. Bertelsmann 

75. Thomson Reuters 

76. Ringier 

77. Sanoma Corporation 

78. Guardian Media Group 

79. IMPRESA, Πορτογαλία 

80. AmCham EU 

81. Ομοσπονδία Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 

82. ZAPA- Σύλλογος Δημιουργών και Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων της Πολωνίας 

83. Πολωνική Ένωση Κινηματογραφιστών  

84. IMPALA 
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85. EVA - European Visual Artists  

86. Amazon Europe Core SARL 

87. Avisa EU 

88. Getty Images 

89. European Digital Rights (EDRi) 

90. European Digital Media Association (EDIMA) 

91. EUROPEANA 

92. Audible Magic 

93. CEPIC –Centre of the Picture Agency 

94. EUROIspa  

95. N-square Consulting 

96. eco – Ένωση της Βιομηχανίας του Διαδικτύου 

97. NewsNow Publishing Limited  

98. MICROSOFT 

99. ZDF German Television 

100. MICROSOFT 

101. YAHOO! 

102. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

103. Deutscher Journalisten-Verband 

104. Centrum Cyfrowe 

 

 


