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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το σχέδιο γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE έχει ως σημείο αναφοράς το άρθρο 13 της 
οδηγίας και τις αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις. 

Δεδομένου ότι η επιτροπή LIBE είναι αρμόδια για την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών και τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
παρόν σχέδιο γνωμοδότησης αποτυπώνει τον στόχο που εξασφαλίζει ότι όλες οι λύσεις που 
υιοθετούνται από το εν λόγω νομικό μέσο θα πρέπει να σέβονται τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων. 

Το σχέδιο γνωμοδότησης παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας που καλύπτονται από το παρόν άρθρο. Οι πάροχοι υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας που εκτελούν πράξη παρουσίασης στο κοινό και εμπλέκονται 
ενεργά και άμεσα στην παραχώρηση στους χρήστες της δυνατότητας αναφόρτωσης, 
καθιστώντας τα έργα διαθέσιμα και προωθώντας έργα στο κοινό, συνάπτουν συμφωνίες 
παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης με τους δικαιούχους. Όσοι παρέχουν υπηρεσίες απλώς 
τεχνικής, αυτόματης και παθητικής φύσεως δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω 
διατάξεων. Στο άρθρο 13 τονίζεται επίσης ότι οι πάροχοι υπηρεσιών που είναι επιλέξιμοι για 
την απαλλαγή ευθύνης δυνάμει της οδηγίας 2000/31/ΕΚ θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται από 
το πεδίο εφαρμογής.

Για την εφαρμογή των συμφωνιών παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας λαμβάνουν κατάλληλα και αναλογικά μέτρα. Για 
λόγους τεχνολογικής ουδετερότητας και λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές ικανότητες 
των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, στο σχέδιο γνωμοδότησης γίνεται λόγος για 
«κατάλληλα και αναλογικά μέτρα» δεδομένου ότι αυτό συνιστά τον ευρύτερο όρο που θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει τεχνολογίες και/ή άλλα μέτρα. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει 
επίσης τεχνολογική ουδετερότητα. Τα μέτρα που λαμβάνονται σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και το άρθρο 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Προκειμένου να εφαρμοστούν οι συμφωνίες αδειοδότησης, το σχέδιο γνωμοδότησης τονίζει 
την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των δικαιούχων. Για ορισμένες 
λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας δόθηκαν εξηγήσεις στο σχέδιο γνωμοδότησης. Οι 
δικαιούχοι προσδιορίζουν επακριβώς στους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας τα έργα ή το άλλο υλικό για το οποίο έχουν τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας πρέπει να ενημερώνουν 
τους δικαιούχους σχετικά με τα ληπτέα μέτρα και την ακρίβεια της λειτουργίας τους.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών καταρτίζουν, σε συνεργασία με τους 
δικαιούχους, έναν μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για τους χρήστες οι οποίες ισχυρίζονται 
ότι έχουν δικαίωμα ή απαλλαγή για τη χρήση προστατευόμενων έργων. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν επίσης ένα μηχανισμό προσφυγών για τους χρήστες.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η γνώμη των χρηστών λαμβάνεται υπόψη κατά τον 
καθορισμό των βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των συμφωνιών, θα επιτρέπεται τους 
εκπροσώπους των χρηστών να συμμετέχουν στο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας αποθηκεύουν και 
παρέχουν πρόσβαση στο κοινό σε έργα ή 
άλλο υλικό που προστατεύονται από 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία αναφορτώνονται από τους χρήστες 
τους, και, ως εκ τούτου, δεν περιορίζονται 
σε απλή παροχή των υλικών μέσων και 
εκτελούν πράξη παρουσίασης στο κοινό,
είναι υποχρεωμένοι να συνάπτουν 
συμφωνίες παραχώρησης άδειας 
εκμετάλλευσης με τους δικαιούχους, εκτός 
εάν είναι επιλέξιμοι για την απαλλαγή από 
την ευθύνη που προβλέπεται στο άρθρο 
14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου34.

Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας προσφέρουν στους 
χρήστες την υπηρεσία αποθήκευσης και 
παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο στο 
κοινό και εφόσον αυτή η δραστηριότητα 
συνιστά πράξη επικοινωνίας προς το 
κοινό και δεν είναι απλώς τεχνικής, 
αυτόματης και παθητικής φύσεως, πρέπει 
να είναι υποχρεωμένοι να συνάπτουν 
συμφωνίες παραχώρησης άδειας 
εκμετάλλευσης με τους δικαιούχους σε ό,τι 
αφορά τα προστατευμένα από 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
έργα ή άλλο υλικό, εκτός εάν είναι 
επιλέξιμοι για τις εξαιρέσεις από την 
απαλλαγή από την ευθύνη που 
προβλέπονται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου34.

__________________ __________________

34Οδηγία 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).

34Οδηγία 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).

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά το άρθρο 14, είναι 
απαραίτητο να επαληθεύεται αν ο 
πάροχος υπηρεσιών διαδραματίζει ενεργό 
ρόλο, μεταξύ άλλων με τη βελτιστοποίηση 
της παρουσίασης των έργων ή του υλικού 
που αναφορτώνονται ή με την προώθησή 
τους, ανεξάρτητα από τη φύση των 
μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
σκοπό αυτό.

διαγράφεται

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για την 
απαλλαγή από την ευθύνη που 
προβλέπεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ, οι πάροχοι υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας 
υποχρεούνται, μόλις λάβουν κοινοποίηση 
ή διαπιστώσουν ότι ένα έργο το οποίο 
υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα 
χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο 
τρόπο, να αναλάβουν τάχιστα δράση για 
την αφαίρεση του εν λόγω περιεχομένου ή 
να συνάψουν συμφωνία αδειοδότησης με 
τους σχετικούς δικαιούχους με δίκαιους 
και λογικούς όρους. Προς αποφυγήν 
κακής χρήσης ή κατάχρησης των 
κοινοποιήσεων και των περιορισμών, και 
προκειμένου να αποτραπεί η άσκηση 
εξαιρέσεως στη νομοθεσία περί 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και να προστατεύεται η ελευθερία της 
πληροφόρησης και της έκφρασης, οι 
χρήστες των υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικούς και 
ταχείες μηχανισμούς υποβολής 
καταγγελιών και επανόρθωσης.
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της προσθήκης είναι να καθοριστεί με σαφήνεια ποια μέτρα προβλέπεται να λαμβάνουν 
οι φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας κατά την παραλαβή της 
κοινοποίησης των παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλίζεται η λειτουργία των 
συμφωνιών παραχώρησης άδειας 
εκμετάλλευσης, οι πάροχοι υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας που 
αποθηκεύουν και παρέχουν πρόσβαση 
στο κοινό σε μεγάλες ποσότητες έργων ή 
άλλου υλικού που προστατεύονται από 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία αναφορτώνονται από τους χρήστες 
τους, θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα 
και αναλογικά μέτρα για τη διασφάλιση 
της προστασίας των έργων ή του άλλου 
υλικού, όπως εφαρμογή αποτελεσματικών 
τεχνολογιών. Η εν λόγω υποχρέωση θα 
πρέπει να ισχύει επίσης όταν οι πάροχοι
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 
είναι επιλέξιμοι για την απαλλαγή από την 
ευθύνη που προβλέπεται στο άρθρο 14 της 
οδηγίας 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 στην 
παραχώρηση στους χρήστες της 
δυνατότητας αναφόρτωσης, καθιστώντας 
τα έργα διαθέσιμα και προωθώντας τα 
έργα στο κοινό, θα πρέπει να λαμβάνουν 
κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για τη 
διασφάλιση της προστασίας των έργων ή 
του άλλου υλικού. Η εφαρμογή των 
συμφωνιών αυτών σέβεται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των χρηστών και δεν 
επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας υποχρέωση 
παρακολούθησης των πληροφοριών που 
μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, σύμφωνα με 
το άρθρο 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, η 
συνεργασία μεταξύ των φορέων παροχής 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας και των δικαιούχων είναι 
ουσιαστικής σημασίας. Οι δικαιούχοι θα 
πρέπει να προσδιορίζουν επακριβώς 
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στους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας τα έργα ή το 
άλλο υλικό για το οποίο διεκδικούν τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι 
δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρούν την 
ευθύνη για ισχυρισμούς που 
διατυπώνονται από τρίτους όσον αφορά 
τη χρήση έργων τα οποία θα έχουν 
προσδιορίσει ως δικά τους κατά την 
εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας 
έχουν συνάψει με τον πάροχο υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας που αποθηκεύουν και 
παρέχουν πρόσβαση στο κοινό σε μεγάλες 
ποσότητες έργων ή άλλου υλικού που 
προστατεύονται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία 
αναφορτώνονται από τους χρήστες τους, 
και των δικαιούχων είναι αναγκαία για τη 
λειτουργία τεχνολογιών, όπως τεχνολογίες 
αναγνώρισης περιεχομένου. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
παρέχουν τα αναγκαία δεδομένα ώστε να 
επιτρέπουν στις υπηρεσίες να 
προσδιορίζουν το περιεχόμενό τους και οι 
υπηρεσίες θα πρέπει να επιδεικνύουν 
διαφάνεια έναντι των δικαιούχων όσον 
αφορά τις τεχνολογίες που εγκαθιστούν, 
ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της 
καταλληλότητάς τους. Οι υπηρεσίες θα 
πρέπει ειδικότερα να παρέχουν στους 
δικαιούχους πληροφορίες σχετικά με το 
είδος των τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται, τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργούν και το ποσοστό 
επιτυχίας τους για την αναγνώριση του 
περιεχομένου των δικαιούχων. Οι εν λόγω 
τεχνολογίες θα πρέπει επίσης να 

διαγράφεται
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επιτρέπουν στους δικαιούχους να 
λαμβάνουν πληροφορίες από τους 
παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας σχετικά με τη χρήση του 
περιεχομένου τους που καλύπτεται από 
μια συμφωνία.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος IV – Κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ορισμένες χρήσεις προστατευόμενου 
περιεχομένου από επιγραμμικές 
υπηρεσίες

Ορισμένες χρήσεις προστατευόμενου 
επιγραμμικού περιεχομένου

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Χρήση προστατευόμενου περιεχομένου 
από παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας που αποθηκεύουν και 
δίνουν πρόσβαση σε έργα και άλλο υλικό

Τροπολογία 9

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 

1. Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας προσφέρουν 
στους χρήστες υπηρεσίες αποθήκευσης 
και παροχής πρόσβασης σε περιεχόμενο 
στο κοινό και εφόσον αυτή η 
δραστηριότητα δεν είναι επιλέξιμη για το 
καθεστώς απαλλαγής από την ευθύνη που 
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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.

προβλέπεται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ, 
λαμβάνουν κατάλληλα και αναλογικά 
μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση της 
λειτουργίας των συμφωνιών 
παραχώρησης αδείας εκμετάλλευσης που 
συνάπτονται με δικαιούχους. Η εφαρμογή 
των συμφωνιών αυτών σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και 
δεν επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας 
υποχρέωση παρακολούθησης των 
πληροφοριών που μεταδίδουν ή 
αποθηκεύουν, σύμφωνα με το άρθρο 15 
της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία 
των συμφωνιών παραχώρησης αδείας, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι 
φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας και οι δικαιούχοι 
συνεργάζονται μεταξύ τους. Οι δικαιούχοι 
προσδιορίζουν επακριβώς στους 
παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας τα έργα ή το άλλο υλικό για 
το οποίο έχουν τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας ενημερώνουν τους 
δικαιούχους σχετικά με τα μέτρα που θα 
λάβουν και την ακρίβεια της λειτουργίας 
τους, ενώ, όπου συντρέχει περίπτωση, 
υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις σχετικά 
με την αναγνώριση και τη χρήση των 
έργων και άλλου υλικού.
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καθιερώνουν μηχανισμούς 
παραπόνων και επανόρθωσης που είναι 
διαθέσιμοι στους χρήστες σε περίπτωση 
διαφορών σε σχέση με την εφαρμογή των 
μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 
1.

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

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 13

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 

3. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν, κατά 
περίπτωση, τη συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας που αναφέρονται στον 
παράγραφο 1, των εκπροσώπων των 
χρηστών και των δικαιούχων, μέσω 
διαλόγων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με 
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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.

σκοπό τον καθορισμό βέλτιστων 
πρακτικών για την εφαρμογή της 
παραγράφου 1. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται είναι κατάλληλα και 
αναλογικά και λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τη φύση των υπηρεσιών, η
διαθεσιμότητα των τεχνολογιών και την 
αποτελεσματικότητά τους ενόψει των 
τεχνολογικών εξελίξεων.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η  παραπομπή μέσω 
υπερσυνδέσμου σε ήδη δημόσια 
διαθέσιμο περιεχόμενο δεν συνιστά 
κοινοποίηση της πηγής του εν λόγω 
περιεχομένου εφόσον ο υπερσύνδεσμος 
παραπέμπει μόνο στις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την εύρεση ή την 
αναζήτηση του περιεχομένου της πηγής.
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