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κατάθεση:  Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Έκθεση
Jean-Marie Cavada A8-0378/2016
Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική 
αγορά

Πρόταση κανονισμού (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 114,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 114 σε συνδυασμό με το 
άρθρο 169,

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά 
αποτελεί έναν χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα, βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και 
των προσώπων, είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί ότι οι καταναλωτές μπορούν 
να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 
επιγραμμικού περιεχομένου που 
προσφέρουν πρόσβαση σε περιεχόμενο, 

(1) Η πρόσβαση των καταναλωτών στη 
διασυνοριακή φορητότητα των 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου 
που έχουν προηγουμένως αποκτήσει 
νόμιμα στο κράτος μέλος διαμονής τους 
είναι επωφελής για την καλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς και για την 
πραγματική υλοποίηση των αρχών της 
ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και 
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όπως μουσική, παιχνίδια, ταινίες ή 
αθλητικές εκδηλώσεις, όχι μόνο στο 
κράτος μέλος διαμονής τους, αλλά και 
όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλα κράτη 
μέλη της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι 
φραγμοί που εμποδίζουν την πρόσβαση και 
τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου σε 
διασυνοριακό επίπεδο θα πρέπει να 
καταργηθούν.

υπηρεσιών· Δεδομένου ότι η εσωτερική 
αγορά αποτελεί έναν χώρο χωρίς 
εσωτερικά σύνορα, βασιζόμενη, μεταξύ 
άλλων, στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών και των προσώπων, είναι 
αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι 
καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν 
τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου 
που προσφέρουν πρόσβαση σε 
περιεχόμενο, όπως μουσική, παιχνίδια, 
ταινίες, ψυχαγωγικά προγράμματα ή 
αθλητικές εκδηλώσεις, όχι μόνο στο 
κράτος μέλος διαμονής τους, αλλά και 
όταν βρίσκονται προσωρινά σε άλλα κράτη 
μέλη της Ένωσης, επί παραδείγματι για 
αναψυχή, υποθέσεις ή σπουδές. Ως εκ 
τούτου, οι φραγμοί που εμποδίζουν την 
πρόσβαση και τη χρήση των εν λόγω 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε 
διασυνοριακό επίπεδο θα πρέπει να 
καταργηθούν, το συντομότερο δυνατόν, 
χωρίς πρόσθετο κόστος για τον χρήστη, 
ιδίως σε τομείς όπου η φορητότητα 
επιγραμμικού περιεχομένου υπόκειται 
ακόμη σε περιορισμούς.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η τεχνολογική εξέλιξη που οδηγεί 
στον πολλαπλασιασμό των φορητών 
συσκευών, όπως ταμπλέτες και έξυπνα 
τηλέφωνα, διευκολύνει όλο και 
περισσότερο τη χρήση των υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου, παρέχοντας 
πρόσβαση σε αυτές, ανεξάρτητα από την 
τοποθεσία των καταναλωτών. Υπάρχει 
ταχέως αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των 
καταναλωτών για πρόσβαση σε 
περιεχόμενο και καινοτόμες επιγραμμικές 
υπηρεσίες, όχι μόνο στη χώρα καταγωγής 
τους, αλλά και όταν βρίσκονται 
προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος της 
Ένωσης. 

(2) Η τεχνολογική εξέλιξη που οδηγεί 
στον πολλαπλασιασμό των φορητών 
συσκευών, όπως φορητοί υπολογιστές, 
ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα, 
διευκολύνει όλο και περισσότερο τη χρήση 
των υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου, παρέχοντας πρόσβαση σε 
αυτές, ανεξάρτητα από την τοποθεσία των 
καταναλωτών. Υπάρχει ταχέως 
αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των 
καταναλωτών για πρόσβαση σε 
περιεχόμενο και καινοτόμες επιγραμμικές 
υπηρεσίες. Σκόπιμο είναι να συνοδευθεί ο 
νέος αυτός τρόπος κατανάλωσης με 
μέτρα που διευκολύνουν την πρόσβαση 
στις υπηρεσίες επιγραμμικού 
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περιεχομένου για τους συνδρομητές που 
βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος 
μέλος της Ένωσης, επ’ ωφελεία των 
καταναλωτών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η ελεγχόμενη, εποπτευόμενη 
και αναλογική εφαρμογή της 
διασυνοριακής φορητότητας θα 
προσφέρει στους δικαιούχους της ένα 
συμπληρωματικό μέσο νόμιμης 
πρόσβασης σε επιγραμμικό περιεχόμενο. 
Η έννοια της «προσωρινής παρaμονής» 
θα πρέπει να είναι αναλογική προς τον 
στόχο του παρόντος κανονισμού, ήτοι να 
παρέχει τη διασυνοριακή φορητότητα 
των υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου στους συνδρομητές με 
προσωρινή παραμονή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ένωσης και με  συνήθη 
διαμονή στο κράτος μέλος κατοικίας 
τους.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι συμβατικοί διακανονισμοί τους 
οποίους συνάπτουν οι καταναλωτές με 
παρόχους υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου 
είναι όλο και περισσότεροι. Ωστόσο, οι 
καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά 
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συχνά δεν μπορούν να έχουν 
πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου ως 
προς τις οποίες έχουν αποκτήσει δικαίωμα 
χρήσης στη χώρα καταγωγής τους.

(3) Οι συμβατικοί διακανονισμοί τους 
οποίους συνάπτουν οι καταναλωτές με 
παρόχους υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου 
είναι όλο και περισσότεροι. Ωστόσο, οι 
καταναλωτές που βρίσκονται προσωρινά 
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συχνά δεν μπορούν να συνεχίσουν 
να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν 
τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου 
ως προς τις οποίες έχουν νόμιμα 
αποκτήσει δικαίωμα χρήσης στο κράτος 
μέλος διαμονής τους.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Υπάρχουν ορισμένοι φραγμοί που 
εμποδίζουν την παροχή των υπηρεσιών 
αυτών στους καταναλωτές που βρίσκονται 
προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. 
Ορισμένες επιγραμμικές υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν περιεχόμενο όπως 
μουσική, παιχνίδια ή ταινίες που 
προστατεύονται από το δικαίωμα του 
δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα 
βάσει του δικαίου της Ένωσης. 
Ειδικότερα, οι φραγμοί στη διασυνοριακή 
φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου πηγάζουν από το γεγονός ότι 
η άδεια χρήσης για τα δικαιώματα 
μετάδοσης περιεχομένου που 
προστατεύεται από το δικαίωμα του 
δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα, 
όπως οπτικοακουστικά έργα, συχνά 
χορηγείται σε εδαφική βάση, καθώς και 
από το γεγονός ότι οι πάροχοι 
επιγραμμικών υπηρεσιών μπορεί να 
επιλέξουν να εξυπηρετούν μόνο 
συγκεκριμένες αγορές.

(4) Υπάρχουν ορισμένοι φραγμοί που 
εμποδίζουν την παροχή των υπηρεσιών 
αυτών στους καταναλωτές που βρίσκονται 
προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. 
Ορισμένες επιγραμμικές υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν περιεχόμενο όπως 
μουσική, παιχνίδια, ψυχαγωγικά 
προγράμματα ή ταινίες που 
προστατεύονται από το δικαίωμα του 
δημιουργού ή/και συγγενικά δικαιώματα 
βάσει του δικαίου της Ένωσης. Επί του 
παρόντος, τα προβλήματα που 
συνδέονται με τη διασυνοριακή 
φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου διαφέρουν από τομέα σε 
τομέα: H οδηγία 2014/26/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α καλύπτει τον τομέα της 
μουσικής και επιτρέπει πολυεδαφικές 
άδειες και πανευρωπαϊκές άδειες, ενώ ο 
οπτικοακουστικός τομέας, όπου 
κυριαρχεί το μοντέλο της αποκλειστικής 
εδαφικής άδειας, ακόμη δεν έχει 
καλυφθεί. O παρών κανονισμός 
αποσκοπεί στο να άρει στους 
ενδιαφερόμενους τομείς τις δυσκολίες 
που συνδέονται με την προσφορά 
φορητότητας, χωρίς να επηρεαστεί το 
υψηλό επίπεδο προστασίας που εγγυώνται 
εντός της Ένωσης τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και τα 
συγγενικά δικαιώματα, και ειδικότερα 
χωρίς να θιγεί το υφιστάμενο μοντέλο 
εδαφικών αδειών, που έχει κεντρικό ρόλο 
στην χρηματοδότηση και παραγωγή 
πολιτιστικού περιεχομένου 
προσαρμοσμένου στις ανάγκες των 
διαφορετικών αγορών εντός της Ένωσης, 
και που έτσι συμβάλλει στη συνέχιση της 
μεγάλης ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
πολυμορφίας.

__________________
1α Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική 
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής 
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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).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ίδιο ισχύει και για άλλο 
περιεχόμενο, όπως αθλητικές εκδηλώσεις, 
που δεν προστατεύεται από το δικαίωμα 
του δημιουργού ή/και συγγενικά 
δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
αλλά το οποίο μπορεί να προστατεύεται 
από το δικαίωμα του δημιουργού, 
συγγενικά δικαιώματα ή βάσει άλλης 
ειδικής νομοθεσίας σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και η άδεια χρήσης του οποίου 
συχνά χορηγείται από τους διοργανωτές 
των εκδηλώσεων αυτών ή προσφέρεται 
από παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών σε 
εδαφική βάση. Οι μεταδόσεις τέτοιου 
περιεχομένου από ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς θα πρέπει να προστατεύονται 
από συγγενικά δικαιώματα που έχουν 
εναρμονιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Επιπλέον, οι μεταδόσεις τέτοιου 
περιεχομένου περιλαμβάνουν συχνά 
στοιχεία κατοχυρωμένα µε δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως μουσική, 
βίντεο έναρξης και λήξης ή γραφικά. 
Επιπλέον, ορισμένες πτυχές των 
μεταδόσεων αυτών που αφορούν γεγονότα 
μείζονος σημασίας για την κοινωνία ή 
γεγονότα μείζονος ενδιαφέροντος για το 
κοινό για σκοπούς σύντομων 
ανταποκρίσεων επικαιρότητας, έχουν 
εναρμονιστεί με την οδηγία 2010/13/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου22. Τέλος, οι υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια 
της οδηγίας 2010/13/ΕΕ περιλαμβάνουν τις 
υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε 
περιεχόμενο, όπως αθλητικές εκδηλώσεις, 

(5) Το ίδιο ισχύει και για άλλο 
περιεχόμενο, όπως αθλητικές εκδηλώσεις, 
που δεν προστατεύεται από το δικαίωμα 
του δημιουργού ή/και συγγενικά 
δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
αλλά το οποίο μπορεί να προστατεύεται 
από το δικαίωμα του δημιουργού, 
συγγενικά δικαιώματα ή βάσει άλλης 
ειδικής νομοθεσίας σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και η άδεια χρήσης του οποίου 
συχνά χορηγείται από τους διοργανωτές 
των εκδηλώσεων αυτών ή προσφέρεται 
από παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών σε 
εδαφική βάση. Οι μεταδόσεις τέτοιου 
περιεχομένου από ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς θα πρέπει να προστατεύονται 
από συγγενικά δικαιώματα που έχουν 
εναρμονιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Επιπλέον, οι μεταδόσεις τέτοιου 
περιεχομένου περιλαμβάνουν συχνά 
στοιχεία κατοχυρωμένα µε δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως μουσική, 
βίντεο έναρξης και λήξης ή γραφικά. 
Επιπλέον, ορισμένες πτυχές των 
μεταδόσεων αυτών που αφορούν γεγονότα 
μείζονος σημασίας για την κοινωνία ή 
γεγονότα μείζονος ενδιαφέροντος για το 
κοινό για σκοπούς σύντομων 
ανταποκρίσεων επικαιρότητας, έχουν 
εναρμονιστεί με την οδηγία 2010/13/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου22. Τέλος, οι υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια 
της οδηγίας 2010/13/ΕΕ περιλαμβάνουν τις 
υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε 
περιεχόμενο, όπως αθλητικές εκδηλώσεις, 
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ειδήσεις ή επίκαιρα γεγονότα. ειδήσεις ή επίκαιρα γεγονότα. Το άρθρο 
167 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτεί από την Ένωση να λαμβάνει 
υπόψη τις πολιτισμικές πτυχές, όταν 
ενεργεί στο πλαίσιο άλλων διατάξεων των 
Συνθηκών. Ο σεβασμός της πολιτιστικής 
πολυμορφίας και η πρόσβαση σε αυτήν, 
ως αντικείμενα της Σύμβασης της 
Unesco της 20ής Οκτωβρίου 2005 για την 
προστασία και προώθηση της 
πολυμορφίας των πολιτιστικών 
εκφράσεων, πρέπει κατά συνέπεια να 
συνεκτιμώνται στο πλαίσιο του άρθρου 3 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

__________________ __________________
22 Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων, ΕΕ L 95 της 
15.4.2010, σ. 1.

22 Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων (ΕΕ L 95 της 
15.4.2010, σ. 1).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ως εκ τούτου, σε όλο και 
αυξανόμενο βαθμό, οι υπηρεσίες 
επιγραμμικού περιεχομένου διατίθενται 
στο εμπόριο σε ένα πακέτο στο οποίο το 
περιεχόμενο που δεν προστατεύεται από το 
δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά 
δικαιώματα δεν μπορεί να διαχωριστεί από 
το περιεχόμενο που προστατεύεται από το 
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και 
συγγενικά δικαιώματα χωρίς να μειωθεί 
ουσιωδώς η αξία της υπηρεσίας που 
παρέχεται στους καταναλωτές. Αυτό ισχύει 
κυρίως για το περιεχόµενο υψηλής 
θεαµατικότητας, όπως αθλητικά ή άλλα 
γεγονότα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τους καταναλωτές. 

(6) Ως εκ τούτου, σε όλο και 
αυξανόμενο βαθμό, οι υπηρεσίες 
επιγραμμικού περιεχομένου διατίθενται 
στο εμπόριο σε ένα πακέτο στο οποίο το 
περιεχόμενο που δεν προστατεύεται από το 
δικαίωμα του δημιουργού ή/και συγγενικά 
δικαιώματα δεν μπορεί να διαχωριστεί από 
το περιεχόμενο που προστατεύεται από το 
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και 
συγγενικά δικαιώματα χωρίς να μειωθεί 
ουσιωδώς η αξία της υπηρεσίας που 
παρέχεται στους καταναλωτές. Αυτό ισχύει 
κυρίως για το περιεχόµενο υψηλής 
θεαµατικότητας, όπως αθλητικά ή άλλα 
γεγονότα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τους καταναλωτές. 
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Προκειμένου οι πάροχοι υπηρεσιών να 
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους 
καταναλωτές πλήρη πρόσβαση στις 
υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου 
τους, είναι απαραίτητο ο παρών 
κανονισμός να καλύπτει επίσης τέτοιου 
είδους περιεχόμενο που χρησιμοποιείται 
από τις υπηρεσίες επιγραμμικού 
περιεχομένου και, ως εκ τούτου, να 
εφαρμόζεται στις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια 
της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, καθώς και στις 
μεταδόσεις των ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών στο σύνολό τους.

Προκειμένου οι πάροχοι υπηρεσιών να 
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους 
καταναλωτές πλήρη πρόσβαση στις 
υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου 
τους κατά την προσωρινή παραμονή τους 
σε κράτος μέλος διαφορετικό από το 
κράτος μέλος διαμονής τους, είναι 
απαραίτητο ο παρών κανονισμός να 
καλύπτει επίσης τέτοιου είδους 
περιεχόμενο που χρησιμοποιείται από τις 
υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου και, 
ως εκ τούτου, να εφαρμόζεται στις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων κατά 
την έννοια της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, καθώς 
και στις μεταδόσεις των ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών στο σύνολό τους.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα δικαιώματα έργων και άλλων 
προστατευόμενων αντικειμένων 
εναρμονίζονται, μεταξύ άλλων, στην 
οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, την 
οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24, την 
οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25 και 
την οδηγία 2009/24 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26.

(7) Τα δικαιώματα έργων και άλλων 
προστατευόμενων αντικειμένων 
εναρμονίζονται, μεταξύ άλλων, στην 
οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, την 
οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24, την 
οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, την 
οδηγία 2009/24 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 και 
την οδηγία 2014/26/ΕΕ.

__________________ __________________
23 Οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική 
προστασία των βάσεων δεδομένων, ΕΕ L 
77 της 27.03.1996, σ. 20-28.

23 Οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική 
προστασία των βάσεων δεδομένων (ΕΕ L 
77 της 27.03.1996, σ. 20).

24 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση 
ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του 
δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων 
στην κοινωνία της πληροφορίας, ΕΕ L 167 

24 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση 
ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του 
δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων 
στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167 
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της 22.6.2001, σ. 10–19. της 22.6.2001, σ. 10).
25 Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το 
δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα 
δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα 
συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία 
στον τομέα των προϊόντων της διανοίας, 
ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28–35.

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

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

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

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η απόκτηση άδειας εκμετάλλευσης 
των συναφών δικαιωμάτων δεν είναι 
πάντοτε εφικτή, ιδίως όταν η άδεια για 
δικαιώματα σε περιεχόμενο έχει χορηγηθεί 
σε αποκλειστική βάση. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εδαφική αποκλειστικότητα, 
οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών συχνά 
δεσμεύονται, στις συμβάσεις άδειας 
χρήσης τους με τους κατόχους των 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών ή των 
διοργανωτών εκδηλώσεων, να μην 
επιτρέπουν στους συνδρομητές τους να 
έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες τους εκτός του εδάφους για το 
οποίο ισχύει η άδεια που κατέχει ο 
πάροχος υπηρεσιών. Οι εν λόγω 
συμβατικοί περιορισμοί που επιβάλλονται 
στους παρόχους υπηρεσιών τούς 
υποχρεώνουν να λαμβάνουν μέτρα, όπως 
να απαγορεύουν την πρόσβαση στις 
υπηρεσίες τους από διευθύνσεις IP που 
βρίσκονται εκτός του εκάστοτε εδάφους. 
Ως εκ τούτου, ένας από τους φραγμούς 
για τη διασυνοριακή φορητότητα των 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου 

(10) Η απόκτηση άδειας εκμετάλλευσης 
των συναφών δικαιωμάτων δεν είναι 
πάντοτε εφικτή, ιδίως όταν η άδεια για 
δικαιώματα σε περιεχόμενο έχει χορηγηθεί 
σε αποκλειστική βάση. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εδαφική αποκλειστικότητα, 
οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών συχνά 
δεσμεύονται, στις συμβάσεις άδειας 
χρήσης τους με τους κατόχους των 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών ή των 
διοργανωτών εκδηλώσεων, να μην 
επιτρέπουν στους συνδρομητές τους να 
έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες τους εκτός του εδάφους για το 
οποίο ισχύει η άδεια που κατέχει ο 
πάροχος υπηρεσιών. Μεριμνώντας για τον 
σεβασμό της αρχής της εδαφικότητας, η 
οποία είναι αναγκαία για την ορθή 
ανάπτυξη και τη διαρκή χρηματοδότηση 
του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού και 
κινηματογραφικού τομέα, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να ικανοποιεί τη 
ζήτηση πρόσβασης και χρήσης 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου 
μέσω φορητότητας σε όλη την Ένωση για 
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υπεισέρχεται στις συμβάσεις που 
συνάπτονται μεταξύ των παρόχων 
επιγραμμικών υπηρεσιών και των 
συνδρομητών τους, οι οποίες με τη σειρά 
τους αντανακλούν τις ρήτρες εδαφικού 
περιορισμού που περιλαμβάνονται στις 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των 
εν λόγω παρόχων υπηρεσιών και των 
κατόχων των δικαιωμάτων.

κάθε συνδρομητή με προσωρινή 
παραμονή σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από το κράτος μέλος διαμονής του.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε στις 
συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C 403/08 και 
C 429/08, Football Association Premier 
League και λοιποί, EU:C:2011:631, ότι 
ορισμένοι περιορισμοί στην παροχή 
υπηρεσιών δεν μπορούν να 
δικαιολογηθούν από τον σκοπό της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

(11) Επιπλέον, η απόφαση του 
Δικαστηρίου στις συνεκδικαζόμενες 
υποθέσεις C 403/08 και C 429/08, Football 
Association Premier League και λοιποί1α, 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

_________________
1α Απόφαση του Δικαστηρίου, της 4ης 
Οκτωβρίου 2011, Football Association 
Premier League και λοιποί, C-403/08 και 
C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως εκ τούτου, στόχος του παρόντος 
κανονισμού είναι η προσαρμογή του 
νομικού πλαισίου, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι η παραχώρηση άδειας 
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων δεν 
παρουσιάζει πλέον φραγμούς για τη 
διασυνοριακή φορητότητα των 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου 
στην Ένωση και ότι η διασυνοριακή 

(12) Ως εκ τούτου, στόχος του παρόντος 
κανονισμού είναι η προσαρμογή του 
νομικού πλαισίου που αφορά τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
τα συγγενικά δικαιώματα, ώστε να 
επιτευχθεί μια κοινή προσέγγιση για την 
παροχή υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου σε συνδρομητές με 
προσωρινή παραμονή σε κράτος μέλος 
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φορητότητα μπορεί να είναι 
εξασφαλισμένη.

διαφορετικό από το κράτος μέλος 
διαμονής τους, χωρίς πρόσθετη 
επιβάρυνσή τους, χάρη σε ένα αυστηρά 
ερμηνεύσιμο  πλάσμα δικαίου  που θα 
έχει ως σκοπό την εξάλειψη των φραγμών 
εκείνων στη φορητότητα του νομίμως 
αποκτηθέντος επιγραμμικού περιεχομένου 
οι οποίοι συνδέονται με την παραχώρηση 
άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων. Η 
έννοια της διασυνοριακής φορητότητας 
πρέπει να διακρίνεται σαφώς από την 
έννοια της διασυνοριακής πρόσβασης, η 
οποία σε καμία περίπτωση δεν εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, 
επομένως, να ισχύει για τις υπηρεσίες 
επιγραμμικού περιεχομένου τις οποίες ένας 
πάροχος υπηρεσιών, αφού λάβει τα 
σχετικά δικαιώματα από τους κατόχους 
δικαιωμάτων σε ένα δεδομένο έδαφος, 
παρέχει στους συνδρομητές του στο 
πλαίσιο σύμβασης και με κάθε μέσο, 
συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης 
συνεχούς ροής, της μεταφόρτωσης ή 
οποιασδήποτε άλλης τεχνικής, η οποία 
επιτρέπει τη χρήση του εν λόγω 
περιεχομένου. Η εγγραφή για τη λήψη 
ειδοποιήσεων για περιεχόμενο ή η 
αποδοχή και μόνο HTML cookies δεν θα 
πρέπει να θεωρείται σύμβαση για την 
παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού 
περιεχομένου για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.

(13) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, 
επομένως, να ισχύει για τις υπηρεσίες 
επιγραμμικού περιεχομένου τις οποίες ένας 
πάροχος υπηρεσιών, αφού λάβει τα 
σχετικά δικαιώματα από τους κατόχους 
δικαιωμάτων σε ένα δεδομένο έδαφος, 
παρέχει στους συνδρομητές του στο 
πλαίσιο σύμβασης και με κάθε μέσο, 
συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης 
συνεχούς ροής, της μεταφόρτωσης, των 
εφαρμογών ή οποιασδήποτε άλλης 
τεχνικής, η οποία επιτρέπει τη χρήση του 
εν λόγω περιεχομένου. Η εγγραφή για τη 
λήψη ειδοποιήσεων για περιεχόμενο, το 
απλό σύστημα εισόδου που βασίζεται σε 
γενικές προσωπικές πληροφορίες όπως 
π.χ. η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή το όνομα του χρήστη, ή η 
αποδοχή και μόνο HTML cookies δεν θα 
πρέπει να θεωρείται σύμβαση για την 
παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού 
περιεχομένου για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο στις υπηρεσίες 
επιγραμμικού περιεχομένου στις οποίες οι 
συνδρομητές μπορούν αποτελεσματικά να 
αποκτήσουν πρόσβαση και τις οποίες 
χρησιμοποιούν στο κράτος μέλος στο 
οποίο διαμένουν συνήθως, χωρίς να 
περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη 
τοποθεσία, δεδομένου ότι δεν είναι 
σκόπιμο να υποχρεωθούν οι πάροχοι 
υπηρεσιών που δεν προσφέρουν φορητές 
υπηρεσίες στη χώρα καταγωγής τους να 
προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε 
διασυνοριακό επίπεδο.

(15) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο στις υπηρεσίες 
επιγραμμικού περιεχομένου στις οποίες οι 
συνδρομητές μπορούν αποτελεσματικά να 
αποκτήσουν πρόσβαση και να τις 
χρησιμοποιήσουν στο κράτος μέλος 
διαμονής τους, χωρίς να περιορίζονται σε 
μια συγκεκριμένη τοποθεσία, διότι δεν 
είναι σκόπιμο να απαιτείται από παρόχους 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου 
που δεν προσφέρουν φορητές υπηρεσίες 
μέσα στο κράτος μέλος διαμονής του 
συνδρομητή να προσφέρουν τέτοιου 
είδους υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις υπηρεσίες επιγραμμικού 
περιεχομένου, οι οποίες παρέχονται έναντι 
πληρωμής χρηματικού αντιτίμου. Οι 
πάροχοι τέτοιου είδους υπηρεσιών είναι σε 
θέση να ελέγξουν το κράτος μέλος 
διαμονής των συνδρομητών τους. Το 
δικαίωμα χρήσης μιας υπηρεσίας 
επιγραμμικού περιεχομένου θα πρέπει να 
θεωρείται ότι αποκτάται έναντι πληρωμής 
χρηματικού αντιτίμου είτε η πληρωμή 
πραγματοποιείται απευθείας στον πάροχο 
της υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου 
είτε σε κάποιο άλλο μέρος, όπως έναν 
πάροχο που προσφέρει κάποιο πακέτο το 
οποίο συνδυάζει μια υπηρεσία 
τηλεπικοινωνιών και μια υπηρεσία 
επιγραμμικού περιεχομένου η οποία 
παρέχεται από άλλο πάροχο.

(16) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις υπηρεσίες επιγραμμικού 
περιεχομένου, οι οποίες παρέχονται έναντι 
πληρωμής χρηματικού αντιτίμου. Οι 
πάροχοι τέτοιου είδους υπηρεσιών είναι σε 
θέση να ελέγξουν το κράτος μέλος 
διαμονής των συνδρομητών τους. Το 
δικαίωμα χρήσης μιας υπηρεσίας 
επιγραμμικού περιεχομένου θα πρέπει να 
θεωρείται ότι αποκτάται έναντι πληρωμής 
χρηματικού αντιτίμου είτε η πληρωμή 
πραγματοποιείται απευθείας στον πάροχο 
της υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου 
είτε σε κάποιο άλλο μέρος, όπως έναν 
πάροχο που προσφέρει κάποιο πακέτο το 
οποίο συνδυάζει μια υπηρεσία 
τηλεπικοινωνιών και μια υπηρεσία 
επιγραμμικού περιεχομένου η οποία 
παρέχεται από άλλο πάροχο. Η καταβολή 
υποχρεωτικού τέλους για δημόσιες 
υπηρεσίες εκπομπής δεν θα πρέπει να 
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θεωρείται ως χρηματικό αντίτιμο για την 
απόκτηση δικαιώματος πρόσβασης υπό 
συνθήκες διασυνοριακής φορητότητας 
στις συγκεκριμένες υπηρεσίες 
επιγραμμικού περιεχομένου.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι υπηρεσίες επιγραμμικού 
περιεχομένου που δεν παρέχονται έναντι 
πληρωμής χρηματικού αντιτίμου 
περιλαμβάνονται επίσης στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
εφόσον οι πάροχοι ελέγχουν το κράτος 
μέλος διαμονής των συνδρομητών τους. Οι 
υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου 
που δεν παρέχονται έναντι πληρωμής 
χρηματικού αντιτίμου και των οποίων οι 
πάροχοι δεν ελέγχουν το κράτος μέλος 
διαμονής των συνδρομητών τους δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
καθώς η συμπερίληψή τους θα 
συνεπαγόταν σημαντική αλλαγή στον 
τρόπο που παρέχονται οι εν λόγω 
υπηρεσίες, καθώς και δυσανάλογο 
κόστος. Όσον αφορά τον έλεγχο του 
κράτους μέλους διαμονής του 
συνδρομητή, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται πληροφορίες όπως η 
πληρωμή των τελών αδείας για άλλες 
υπηρεσίες που παρέχονται στο κράτος 
μέλος διαμονής, η ύπαρξη σύμβασης για 
σύνδεση στο διαδίκτυο ή τηλεφωνική 
σύνδεση, η διεύθυνση IP ή άλλο μέσο 
πιστοποίησης της γνησιότητας, εφόσον 
αποτελούν μια εύλογη ένδειξη για τον 
πάροχο όσον αφορά το κράτος μέλος 
διαμονής των συνδρομητών του.

(17)  Σήμερα, οι πάροχοι υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου που δεν 
παρέχονται έναντι πληρωμής χρηματικού 
αντιτίμου εν γένει δεν επαληθεύουν με 
επαρκή βαθμό βεβαιότητας το κράτος 
μέλος διαμονής των συνδρομητών τους. 
Εντούτοις, κάποιοι από αυτούς τους 
παρόχους ήδη ελέγχουν το κράτος μέλος 
διαμονής των συνδρομητών τους ή 
σχεδιάζουν να το κάνουν στο εγγύς 
μέλλον. Για να ενθαρρυνθεί η τάση αυτή, 
προς το συμφέρον των καταναλωτών και 
χωρίς να ζημιώσουν οι προμηθευτές των 
οποίων οι τεχνικοί και οικονομικοί πόροι 
είναι περιορισμένοι, οι εν λόγω πάροχοι 
έχουν την εναλλακτική δυνατότητα να  
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις 
τις σχετικές με τον έλεγχο του κράτους 
μέλους διαμονής του χρήστη των 
υπηρεσιών τους σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Εάν ένας από τους ανωτέρω 
παρόχους ασκήσει την ανωτέρω 
εναλλακτική δυνατότητα, τότε 
αναλαμβάνει τις ίδιες υποχρεώσεις με 
εκείνες που ο παρών κανονισμός 
προβλέπει για τους παρόχους υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου που 
παρέχονται έναντι χρηματικού αντιτίμου. 
O πάροχος υπηρεσιών οφείλει να 
ενημερώσει εγκαίρως τους χρήστες, αλλά 
και τους κατόχους δικαιωμάτων, για την 
απόφασή του να ασκήσει την ανωτέρω 
εναλλακτική δυνατότητα.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου, είναι 
αναγκαίο να απαιτείται από τους παρόχους 
επιγραμμικών υπηρεσιών να δίνουν τη 
δυνατότητα στους συνδρομητές τους να 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία στο κράτος 
μέλος προσωρινής διαμονής τους, 
παρέχοντάς τους πρόσβαση στο ίδιο 
περιεχόμενο και στο ίδιο φάσμα και 
αριθμό συσκευών, για τον ίδιο αριθμό 
χρηστών και για το ίδιο φάσμα 
λειτουργικών δυνατοτήτων, όπως αυτές 
που προσφέρονται στο κράτος μέλος 
διαμονής τους. Η υποχρέωση αυτή είναι 
υποχρεωτική και, ως εκ τούτου, τα μέρη 
δεν μπορούν να την απορρίψουν, να 
παρεκκλίνουν από αυτήν ή να 
διαφοροποιήσουν την ισχύ της. Τυχόν 
επέμβαση του παρόχου υπηρεσιών με την 
οποία εμποδίζεται ο συνδρομητής να 
αποκτήσει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει 
την υπηρεσία ενώ βρίσκεται προσωρινά σε 
ένα κράτος μέλος, όπως, για παράδειγμα, 
περιορισμοί στις λειτουργικές δυνατότητες 
της υπηρεσίας ή στην ποιότητα προσφοράς 
της, θα ισοδυναμούσε με καταστρατήγηση 
της υποχρέωσης να επιτρέπεται η 
διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου και, ως εκ 
τούτου, θα ήταν αντίθετη προς τον 
παρόντα κανονισμό.

(18) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου, είναι 
αναγκαίο να απαιτείται από τους παρόχους 
επιγραμμικών υπηρεσιών να δίνουν τη 
δυνατότητα στους συνδρομητές τους να 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία στο κράτος 
μέλος προσωρινής διαμονής τους, 
παρέχοντάς τους πρόσβαση στο ίδιο 
περιεχόμενο και στο ίδιο φάσμα και 
αριθμό συσκευών, για τον ίδιο αριθμό 
χρηστών και για το ίδιο φάσμα 
λειτουργικών δυνατοτήτων, όπως αυτές 
που προσφέρονται στο κράτος μέλος 
διαμονής τους. Η υποχρέωση αυτή είναι 
υποχρεωτική και, ως εκ τούτου, τα μέρη 
δεν μπορούν να την απορρίψουν, να 
παρεκκλίνουν από αυτήν ή να 
διαφοροποιήσουν την ισχύ της. O πάροχος 
υπηρεσιών επιτρέπει στους συνδρομητές 
του να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του 
μέσα από το κράτος μέλος προσωρινής 
παραμονής τους, παρέχοντάς τους 
πρόσβαση με τον ίδιο τρόπο με εκείνον 
που ισχύει στο κράτος μέλος διαμονής 
τους. Τυχόν επέμβαση του παρόχου 
υπηρεσιών με την οποία εμποδίζεται ο 
συνδρομητής να αποκτήσει πρόσβαση ή να 
χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ενώ 
βρίσκεται προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, 
όπως, για παράδειγμα, περιορισμοί στις 
λειτουργικές δυνατότητες της υπηρεσίας ή 
στην ποιότητα προσφοράς της, θα 
ισοδυναμούσε με καταστρατήγηση της 
υποχρέωσης να επιτρέπεται η 
διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου και, ως εκ 
τούτου, θα ήταν αντίθετη προς τον 
παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, η παρούσα 
διάταξη δεν εμποδίζει τους παρόχους 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου να 
ασκούν δραστηριότητες ενημέρωσης με 
σκοπό να καταπολεμήσουν την άνευ 
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αδείας πρόσβαση ή τη χρήση υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου ή για να 
καταπολεμήσουν τις παραβιάσεις 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
επί περιεχομένου διανεμόμενου από 
αυτούς.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η απαίτηση για την παροχή των 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε 
συνδρομητές που διαμένουν προσωρινά σε 
κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος 
διαμονής τους να είναι της ίδιας ποιότητας 
όπως και στο κράτος μέλος διαμονής θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλό κόστος 
για τους παρόχους υπηρεσιών και, κατ’ 
επέκταση, για τους συνδρομητές. Ως εκ 
τούτου, δεν είναι σκόπιμο ο παρών 
κανονισμός να απαιτεί από τον πάροχο 
μιας υπηρεσίας επιγραμμικού 
περιεχομένου να λάβει μέτρα για να 
διασφαλίσει την ποιότητα παροχής των 
υπηρεσιών αυτών πέραν της ποιότητας που 
είναι διαθέσιμη μέσω της τοπικής 
επιγραμμικής πρόσβασης που έχει επιλεγεί 
από τον συνδρομητή, ενώ βρίσκεται 
προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος δεν 
ευθύνεται αν η ποιότητα της παροχής των 
υπηρεσιών είναι χαμηλότερη. Πάντως, εάν 
ο πάροχος συμφωνήσει ρητώς να εγγυηθεί 
μια ορισμένη ποιότητα όσον αφορά την 
παροχή της υπηρεσίας στους συνδρομητές 
όταν αυτοί βρίσκονται προσωρινά σε άλλο 
κράτος μέλος, ο πάροχος δεσμεύεται από 
την εν λόγω συμφωνία.

(19) Η απαίτηση για την παροχή των 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου σε 
συνδρομητές που διαμένουν προσωρινά σε 
κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος 
διαμονής τους να είναι της ίδιας ποιότητας 
όπως και στο κράτος μέλος διαμονής θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλό κόστος 
για τους παρόχους υπηρεσιών και, κατ’ 
επέκταση, για τους συνδρομητές. Ως εκ 
τούτου, δεν είναι σκόπιμο ο παρών 
κανονισμός να απαιτεί από τον πάροχο 
μιας υπηρεσίας επιγραμμικού 
περιεχομένου να λάβει μέτρα για να 
διασφαλίσει την ποιότητα παροχής των 
υπηρεσιών αυτών πέραν της ποιότητας που 
είναι διαθέσιμη μέσω της τοπικής 
επιγραμμικής πρόσβασης που έχει επιλεγεί 
από τον συνδρομητή, ενώ βρίσκεται 
προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος δεν 
ευθύνεται αν η ποιότητα της παροχής των 
υπηρεσιών είναι χαμηλότερη, υπό την 
προϋπόθεση ότι τούτο μπορεί να 
αποδοθεί σε αντικειμενικά αίτια, π.χ. την 
ακαταλληλότητα της εθνικής υποδομής. 
O πάροχος των υπηρεσιών οφείλει 
εντούτοις να ενημερώσει τον καταναλωτή 
τη στιγμή της εγγραφής του ως 
συνδρομητή για την πιθανή κατώτερη 
ποιότητα. Πάντως, εάν ο πάροχος 
συμφωνήσει ρητώς να εγγυηθεί μια 
ορισμένη ποιότητα όσον αφορά την 
παροχή της υπηρεσίας στους συνδρομητές 
όταν αυτοί βρίσκονται προσωρινά σε άλλο 
κράτος μέλος, ο πάροχος δεσμεύεται από 
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την εν λόγω συμφωνία. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου  
μεριμνούν ώστε οι συνδρομητές τους να 
είναι σωστά ενημερωμένοι για τους όρους 
χρήσης των υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου σε κράτη μέλη άλλα από το 
κράτος μέλος διαμονής τους, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας 
να διαφέρουν οι όροι αυτοί από εκείνους 
που ισχύουν στο κράτος μέλος διαμονής 
τους.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να υπάρξει βεβαιότητα 
ότι οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου συμμορφώνονται με την 
υποχρέωση παροχής διασυνοριακής 
φορητότητας των υπηρεσιών τους, χωρίς 
να χρειάζεται να αποκτήσουν τα σχετικά 
δικαιώματα σε άλλο κράτος μέλος, είναι 
αναγκαίο να οριστεί ότι όσοι φορείς 
παροχής υπηρεσιών παρέχουν νόμιμα 
φορητές υπηρεσίες επιγραμμικού 
περιεχομένου στο κράτος μέλος διαμονής 
των συνδρομητών δικαιούνται πάντοτε να 
παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές στους 
συνδρομητές και όταν αυτοί βρίσκονται 
προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό θα 
πρέπει να επιτευχθεί ορίζοντας ότι η 
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας 
επιγραμμικού περιεχομένου, η πρόσβαση 
σε αυτήν και η χρήση της θα πρέπει να 
θεωρείται ότι πραγματοποιούνται στο 
κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή.

(20) Προκειμένου να υπάρξει βεβαιότητα 
ότι οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου παρεχομένων έναντι 
χρηματικού αντιτίμου και οι πάροχοι 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου 
παρεχομένων άνευ χρηματικού αντιτίμου 
οι οποίοι έχουν επιλέξει να υπαχθούν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού συμμορφώνονται με την 
υποχρέωση παροχής διασυνοριακής 
φορητότητας των υπηρεσιών τους, χωρίς 
να χρειάζεται να αποκτήσουν τα σχετικά 
δικαιώματα σε άλλο κράτος μέλος, είναι 
αναγκαίο να οριστεί ότι αυτοί δικαιούνται 
πάντοτε να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές 
στους συνδρομητές και όταν αυτοί 
βρίσκονται προσωρινά σε άλλο κράτος 
μέλος Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί με την 
πρόβλεψη ότι, στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, η παροχή της εν λόγω 
υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου, η 
πρόσβαση σε αυτήν και η χρήση της θα 
πρέπει να θεωρείται ότι 
πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος 
διαμονής του συνδρομητή. Ο παρών 
κανονισμός, και ιδίως ο νομικός 
μηχανισμός που καθορίζει, ως τόπο 
παροχής της υπηρεσίας επιγραμμικού 
περιεχομένου, πρόσβασης σε αυτή και 
χρήσης της, το κράτος μέλος διαμονής 
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του συνδρομητή, δεν θίγει τη δυνατότητα 
ενός παρόχου να προσφέρει στον 
συνδρομητή του πρόσθετη δυνατότητα 
πρόσβασης και χρήσης σε περιεχόμενο 
για το οποίο ο πάροχος κατέχει άδεια 
μέσα από το κράτος μέλος όπου ο 
συνδρομητής βρίσκεται για προσωρινή 
παραμονή, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
αναγκαίες άδειες έχουν αποκτηθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες 2001/29/ΕK και 
2014/26/ΕΕ και ότι ο πάροχος έχει την 
άδεια των κατόχων τω δικαιωμάτων να 
κάνει χρήση του περιεχομένου τους. 
Ωστόσο, έχει σημασία να διευκρινιστεί 
ότι ο ανωτέρω νομικός μηχανισμός 
εφαρμόζεται με μόνο σκοπό την 
προώθηση της φορητότητας των 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για την παραχώρηση άδειας 
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, 
αυτό σημαίνει ότι οι σχετικές πράξεις 
αναπαραγωγής, ανακοίνωσης στο κοινό 
και διάθεσης έργων και άλλων 
προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς 
και οι πράξεις εξαγωγής ή 
επαναχρησιμοποίησης σε σχέση με βάσεις 
δεδομένων που προστατεύονται από 
ειδικής φύσεως δικαιώματα, οι οποίες 
λαμβάνουν χώρα όταν η υπηρεσία 
παρέχεται στους συνδρομητές ενώ 
βρίσκονται προσωρινά σε κράτος μέλος 
άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους, 
θα πρέπει να θεωρείται ότι λαμβάνουν 
χώρα εντός του κράτους μέλους διαμονής 
των συνδρομητών. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
θα πρέπει, επομένως, να θεωρείται ότι 
προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις βάσει των 
αντίστοιχων αδειών από τους κατόχους 
των σχετικών δικαιωμάτων για το κράτος 
μέλος διαμονής των συνδρομητών αυτών. 

(21) Για την παραχώρηση άδειας 
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, 
αυτό σημαίνει ότι οι σχετικές πράξεις 
αναπαραγωγής, ανακοίνωσης στο κοινό 
και διάθεσης έργων και άλλων 
προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς 
και οι πράξεις εξαγωγής ή 
επαναχρησιμοποίησης σε σχέση με βάσεις 
δεδομένων που προστατεύονται από 
ειδικής φύσεως δικαιώματα, οι οποίες 
λαμβάνουν χώρα όταν η υπηρεσία 
παρέχεται στους συνδρομητές ενώ 
βρίσκονται προσωρινά σε κράτος μέλος 
άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους, 
θα πρέπει να θεωρείται ότι λαμβάνουν 
χώρα εντός του κράτους μέλους διαμονής 
των συνδρομητών. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
θα πρέπει, επομένως, να θεωρείται ότι 
προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις βάσει των 
αντίστοιχων αδειών από τους κατόχους 
των σχετικών δικαιωμάτων για το κράτος 
μέλος διαμονής των συνδρομητών αυτών. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία οι πάροχοι 
υπηρεσιών μπορούν να διενεργούν πράξεις 
επικοινωνίας με το κοινό ή αναπαραγωγής 
στο κράτος μέλος του συνδρομητή βάσει 
άδειας από τους κατόχους των σχετικών 
δικαιωμάτων, ένας συνδρομητής ο οποίος 
βρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος 
άλλο από το κράτος μέλος διαμονής του θα 
πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση και να 
χρησιμοποιεί την υπηρεσία και, 
ενδεχομένως, να προβαίνει σε 
οποιεσδήποτε σχετικές πράξεις 
αναπαραγωγής, όπως μεταφόρτωση, στις 
οποίες θα είχε το δικαίωμα να προβεί στο 
κράτος μέλος διαμονής του. Η παροχή μιας 
υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου από 
έναν πάροχο υπηρεσιών σε συνδρομητή 
που βρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής 
του και η χρήση της υπηρεσίας από τον εν 
λόγω συνδρομητή σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να 
συνιστά παραβίαση του δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων 
δικαιωμάτων που αφορούν τη χρήση του 
περιεχομένου στην υπηρεσία.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι πάροχοι 
υπηρεσιών μπορούν να διενεργούν πράξεις 
επικοινωνίας με το κοινό ή αναπαραγωγής 
στο κράτος μέλος του συνδρομητή βάσει 
άδειας από τους κατόχους των σχετικών 
δικαιωμάτων, ένας συνδρομητής ο οποίος 
βρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος 
άλλο από το κράτος μέλος διαμονής του θα 
πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση και να 
χρησιμοποιεί την υπηρεσία και, 
ενδεχομένως, να προβαίνει σε 
οποιεσδήποτε σχετικές πράξεις 
αναπαραγωγής, όπως μεταφόρτωση, στις 
οποίες θα είχε το δικαίωμα να προβεί στο 
κράτος μέλος διαμονής του. Εφόσον το 
κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή 
έχει επαληθευτεί δεόντως σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, η παροχή μιας 
υπηρεσίας επιγραμμικού περιεχομένου από 
έναν πάροχο υπηρεσιών σε συνδρομητή 
που βρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από το κράτος μέλος διαμονής 
του και η χρήση της υπηρεσίας από τον εν 
λόγω συνδρομητή σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να 
συνιστά παραβίαση του δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων 
δικαιωμάτων που αφορούν τη χρήση του 
περιεχομένου στην υπηρεσία.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει 
να θεωρούνται υπεύθυνοι για τυχόν 
παραβίαση οποιασδήποτε συμβατικής 
διάταξης αντίθετης με την υποχρέωση να 
επιτρέπουν στους συνδρομητές τους να 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία στο κράτος 
μέλος στο οποίο βρίσκονται προσωρινά. 
Ως εκ τούτου, οι ρήτρες των συμβάσεων 
που συνάπτονται με σκοπό την 
απαγόρευση ή τον περιορισμό της 
διασυνοριακής φορητότητας των 

(22) Οι πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου παρεχομένου έναντι 
χρηματικού αντιτίμου και οι πάροχοι 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου 
παρεχομένου άνευ χρηματικού αντιτίμου 
οι οποίοι έχουν επιλέξει να υπαχθούν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
υπεύθυνοι για τυχόν παραβίαση 
οποιασδήποτε συμβατικής διάταξης 
αντίθετης με την υποχρέωση να επιτρέπουν 
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υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου θα 
πρέπει να είναι μη εκτελεστές.

στους συνδρομητές τους να χρησιμοποιούν 
την υπηρεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκονται προσωρινά. Ως εκ τούτου, οι 
ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται 
με σκοπό την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό της διασυνοριακής 
φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου θα πρέπει να είναι μη 
εκτελεστές, εκτός κι αν απαγορεύουν τη 
διασυνοριακή φορητότητα υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου σε 
συνδρομητές που δεν έχουν παράσχει τις 
αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την 
επαλήθευση του κράτους μέλους 
διαμονής τους. Δεν επιτρέπεται σε 
παρόχους υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου και σε κατόχους 
δικαιωμάτων να αποφεύγουν την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
επιλέγοντας το δίκαιο μιας χώρας εκτός 
ΕΕ ως εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις 
που συνάπτουν. Το ίδιο ισχύει και για τις 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
παρόχων επιγραμμικού περιεχομένου και  
συνδρομητών.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Ο παρών κανονισμός ορίζει 
διάφορες έννοιες που είναι αναγκαίες για 
την εφαρμογή του, μεταξύ των οποίων 
και την έννοια του κράτους μέλους 
διαμονής. Το κράτος μέλος διαμονής 
προσδιορίζεται κατά τρόπο που λαμβάνει 
υπόψη τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού και την ανάγκη διασφάλισης 
της ενιαίας εφαρμογής του μέσα στην 
Ένωση. Ως κράτος μέλος διαμονής 
νοείται το κράτος μέλος όπου ο 
συνδρομητής έχει τη συνήθη διαμονή 
του. O πάροχος που έχει προσδιορίσει το 
κράτος μέλος διαμονής ενός συνδρομητή 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
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οφείλει να είναι σε θέση να θεωρήσει 
πως, για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, το ούτω προσδιορισθέν 
κράτος μέλος διαμονής είναι το μόνο 
κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή. 
Ως προς τις υφιστάμενες και μελλοντικές 
διατάξεις που συνδέονται με τις 
υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου, η 
παροχή φορητότητας σε συνδρομητές 
που βρίσκονται για προσωρινή παραμονή 
σε άλλο κράτος μέλος δεν δίνει λαβή για 
ειδικές συμβατικές διατάξεις.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι συνδρομητές 
ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τους 
όρους εκμετάλλευσης των υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου σε κράτη μέλη 
άλλα από το κράτος μέλος κατοικίας των 
συνδρομητών. Ο κανονισμός επιτρέπει 
στους κατόχους δικαιωμάτων να 
απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να 
κάνει χρήση των απαιτούμενων μέσων 
ώστε να επαληθεύει ότι η υπηρεσία 
επιγραμμικού περιεχομένου παρέχεται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 
Είναι απαραίτητο, όμως, να διασφαλιστεί 
ότι τα εν λόγω μέσα είναι λογικά και δεν 
υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία για την 
επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. 
Παραδείγματα αναγκαίων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων μπορεί να 
περιλαμβάνουν δειγματοληπτικό έλεγχο 
των διευθύνσεων IP αντί για τη συνεχή 
παρακολούθηση της θέσης, διαφανή 
πληροφόρηση των ατόμων σχετικά με τις 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον 
έλεγχο και τον σκοπό του, καθώς και 
κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους 
σκοπούς του ελέγχου, αυτό που έχει 
σημασία δεν είναι η τοποθεσία, αλλά 

(23) Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι συνδρομητές 
ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τους 
όρους εκμετάλλευσης των υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου σε κράτη μέλη 
άλλα από το κράτος μέλος κατοικίας των 
συνδρομητών. O παρών κανονισμός 
υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου παρεχομένων 
έναντι χρηματικού αντιτίμου σε 
συνδρομητές ευρισκόμενους για 
προσωρινή παραμονή σε κράτος μέλος 
άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους 
να κάνουν χρήση αποτελεσματικών και 
λογικών μέσων για να επαληθεύσουν το 
κράτος μέλος διαμονής τω συνδρομητών 
τους. Στον πάροχο των υπηρεσιών 
εναπόκειται να αποφασίσει ποια μέσα 
επαλήθευσης θα χρησιμοποιήσει. Oι 
πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου είναι ελεύθεροι να επιλέξουν 
μεταξύ των μέσων επαλήθευσης που 
απαριθμούνται στο άρθρο 3α 
προκειμένου να επαληθεύσουν το κράτος 
μέλος διαμονής του συνδρομητή. H 
χρήση αυτών των μέσων επαλήθευσης 
δεν μπορεί να υπερβεί τα αναγκαία για 
την επαλήθευση του κράτους μέλους 
διαμονής του συνδρομητή.
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μάλλον, σε ποιο κράτος μέλος ο 
συνδρομητής έχει πρόσβαση στην 
υπηρεσία, δεν θα πρέπει να συλλέγονται 
και να υποβάλλονται σε επεξεργασία για 
τον σκοπό αυτό ακριβή δεδομένα 
τοποθεσίας. Ομοίως, σε περίπτωση που η 
πιστοποίηση γνησιότητας της ταυτότητας 
ενός συνδρομητή είναι επαρκής για την 
παροχή της υπηρεσίας, δεν θα πρέπει να 
απαιτείται η ταυτοποίηση του 
συνδρομητή.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένας συνδρομητής είναι 
επιλέξιμος για διασυνοριακή φορητότητα 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου 
μόνον εάν έχει τη συνήθη διαμονή του σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
O πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου οφείλει να ζητάει από τους 
συνδρομητές του να παράσχουν τις 
αναγκαίες πληροφορίες για την επαρκή 
επαλήθευση του κράτους μέλους 
διαμονής τους. Εάν ένας συνδρομητής 
δεν παράσχει αυτές τις πληροφορίες και, 
κατά συνέπεια, ο πάροχος δεν είναι σε 
θέση να επαληθεύσει το κράτος μέλος 
διαμονής του, όπως απαιτεί ο παρών 
κανονισμός, ο πάροχος δεν παρέχει στον 
συνδρομητή διασυνοριακή φορητότητα 
της υπηρεσίας επιγραμμικού 
περιεχομένου, δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Στον πάροχο υπηρεσιών 
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επιγραμμικού περιεχομένου επιτρέπεται 
να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους 
της διεύθυνσης IP ενός συνδρομητή στη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι τηρεί τις διατάξεις των 
οδηγιών του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου 94/46/ΕK1α και 
2002/58/ΕK1β και του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/6791γ του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, στην έκταση που 
είναι αυστηρώς αναγκαία για να 
προσδιοριστεί το κράτος μέλος από όπου 
ο συνδρομητής έχει πρόσβαση στην 
υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου. 
Δεδομένου ότι, για τους σκοπούς του 
ελέγχου, αυτό που έχει σημασία δεν είναι 
η τοποθεσία, αλλά το κράτος μέλος από 
όπου ο συνδρομητής έχει πρόσβαση στην 
υπηρεσία, τα δεδομένα ακριβούς 
τοποθεσίας ή οποιαδήποτε άλλα 
προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται και 
δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον 
σκοπό αυτό. Mοναδικός σκοπός των 
ελέγχων διεύθυνσης IP είναι να 
προσδιορισθεί κατά πόσον ένας 
συνδρομητής έχει πρόσβαση σε υπηρεσία 
επιγραμμικού περιεχομένου από μέσα ή 
από έξω από το κράτος μέλος διαμονής 
του. Συνεπώς, τα δεδομένα που 
προκύπτουν από τέτοιους 
δειγματοληπτικούς ελέγχους πρέπει να 
συλλέγονται σε δυαδική μορφή. O 
πάροχος των υπηρεσιών δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να υπερβεί αυτό το 
επίπεδο πληροφοριών. Εάν ένας πάροχος 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου 
επιλέξει να βασιστεί σε τέτοια μέσα 
επαλήθευσης, οφείλει να ενημερώσει τους 
συνδρομητές εκ των προτέρων, σε 
συμφωνία με τις οδηγίες 95/46/ΕK και 
2002/58/ΕK και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679.
__________________
1α Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
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κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 
281 της 23.11.1995, σ. 31).
1β Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 
της 31.7.2002, σ. 37).
1γ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23γ)  O πάροχος υπηρεσιών που έχει 
εύλογες αμφιβολίες ως προς το κράτος 
μέλος διαμονής ενός συνδρομητή έχει τη 
δυνατότητα να ζητήσει από αυτόν να 
επανυποβάλει έγγραφα επαλήθευσης. H 
δυνατότητα αυτή όμως ισχύει μια φορά 
το χρόνο.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 

(24) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
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που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και 
εφαρμόζεται με τήρηση αυτών των 
δικαιωμάτων και αρχών, ιδίως του 
δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, 
της ελευθερίας έκφρασης και της 
ελευθερίας του επιχειρείν. Τυχόν 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
για σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ 
και 2002/58/ΕΚ. Ειδικότερα, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να είναι αναγκαία και 
αναλογική για την επίτευξη του σχετικού 
σκοπού.

που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και 
εφαρμόζεται με τήρηση αυτών των 
δικαιωμάτων και αρχών, ιδίως του 
δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, 
της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας 
του επιχειρείν και του δικαιώματος 
ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
Τυχόν επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να σέβεται 
τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
για σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ 
και 2002/58/ΕΚ και με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679. Ειδικότερα, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να είναι αναγκαία και 
αναλογική για την επίτευξη του σχετικού 
σκοπού. Τα αναγκαία τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν την παροχή διαφανών 
πληροφοριών στους συνδρομητές σε ό,τι 
αφορά τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση 
και τον σκοπό της, καθώς και τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει (25) H εφαρμογή του παρόντος 
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να θίγει την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού, ιδίως των άρθρων 101 και 
102 της Συνθήκης. Οι κανόνες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον 
περιορισμό του ανταγωνισμού κατά τρόπο 
αντίθετο προς τη Συνθήκη.

κανονισμού θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα προάγοντας τις 
καινοτομίες στις υπηρεσίες επιγραμμικού 
περιεχομένου και  καθιστώντας πιο 
ελκυστική για τους καταναλωτές τη 
διασυνοριακή χρήση τους.  Ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, 
ιδίως των άρθρων 101 και 102 της 
Συνθήκης. Οι κανόνες που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του 
ανταγωνισμού κατά τρόπο αντίθετο προς 
τη Συνθήκη.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) O παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εφαρμογή της οδηγίας 2014/26/ΕΕ και 
ειδικότερα του Tίτλου ΙΙΙ που αφορά τις 
πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά 
δικαιώματα. O παρών κανονισμός 
συνάδει πλήρως με τον σκοπό της 
διευκόλυνσης της νόμιμης πρόσβασης σε 
περιεχόμενο προστατευόμενο με 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικά δικαιώματα, καθώς και σε 
υπηρεσίες συνδεόμενες με αυτό.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι συμβάσεις βάσει των οποίων 
χορηγείται άδεια χρήσης του περιεχομένου 
συνάπτονται συνήθως για σχετικά μακρά 
διάρκεια. Ως εκ τούτου, και προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι όλοι οι καταναλωτές 
που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
μπορούν να επωφεληθούν της δυνατότητας 
διασυνοριακής φορητότητας των 

(26) Οι συμβάσεις βάσει των οποίων 
χορηγείται άδεια χρήσης του περιεχομένου 
συνάπτονται συνήθως για σχετικά μακρά 
διάρκεια. Ως εκ τούτου, και προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι όλοι οι καταναλωτές 
που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
μπορούν να επωφεληθούν της δυνατότητας 
διασυνοριακής φορητότητας των 
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υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου επί 
ίσοις όροις, εγκαίρως και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να ισχύει και για τις 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί και τα 
δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί πριν την 
ημερομηνία της εφαρμογής του, εφόσον 
αφορούν τη διασυνοριακή φορητότητα 
μιας υπηρεσίας επιγραμμικού 
περιεχομένου που παρέχεται μετά την 
ημερομηνία αυτή. Αυτό είναι επίσης 
αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστούν 
ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους παρόχους 
υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην 
εσωτερική αγορά, επιτρέποντας στους 
παρόχους που έχουν συνάψει 
μακροχρόνιες συμβάσεις με κατόχους 
δικαιωμάτων να προσφέρουν 
διασυνοριακή φορητότητα στους 
συνδρομητές τους, ανεξάρτητα από τη 
δυνατότητα του παρόχου να 
επαναδιαπραγματευθεί τις συμβάσεις 
αυτές. Επιπλέον, η διάταξη αυτή θα πρέπει 
να εξασφαλίζει ότι, όταν οι πάροχοι 
υπηρεσιών προβαίνουν στους αναγκαίους 
διακανονισμούς για τη διασυνοριακή 
φορητότητα των υπηρεσιών τους, θα είναι 
σε θέση να προσφέρουν τη φορητότητα 
αυτή για το σύνολο του επιγραμμικού 
περιεχομένου τους. Τέλος, θα πρέπει 
επίσης να επιτρέπει στους κατόχους 
δικαιωμάτων να μην χρειάζεται να 
επαναδιαπραγματευτούν τις υφιστάμενες 
συμβάσεις χορήγησης άδειας 
εκμετάλλευσης που έχουν συνάψει, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή 
της διασυνοριακής φορητότητας των 
υπηρεσιών από τους παρόχους.

υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου επί 
ίσοις όροις, εγκαίρως και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να ισχύει και για τις 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί και τα 
δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί πριν την 
ημερομηνία της εφαρμογής του, εφόσον 
αφορούν τη διασυνοριακή φορητότητα 
μιας υπηρεσίας επιγραμμικού 
περιεχομένου που παρέχεται μετά την 
ημερομηνία αυτή. Αυτό είναι επίσης 
αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστούν 
ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους παρόχους 
υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην 
εσωτερική αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ, 
επιτρέποντας στους παρόχους που έχουν 
συνάψει μακροχρόνιες συμβάσεις με 
κατόχους δικαιωμάτων να προσφέρουν 
διασυνοριακή φορητότητα στους 
συνδρομητές τους, ανεξάρτητα από τη 
δυνατότητα του παρόχου να 
επαναδιαπραγματευθεί τις συμβάσεις 
αυτές. Επιπλέον, η διάταξη αυτή θα πρέπει 
να εξασφαλίζει ότι, όταν οι πάροχοι 
υπηρεσιών προβαίνουν στους αναγκαίους 
διακανονισμούς για τη διασυνοριακή 
φορητότητα των υπηρεσιών τους, θα είναι 
σε θέση να προσφέρουν τη φορητότητα 
αυτή για το σύνολο του επιγραμμικού 
περιεχομένου τους. Η διάταξη αυτή ισχύει 
και για τους παρόχους υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου οι οποίες 
προσφέρονται σε πακέτα που συνδυάζουν 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και υπηρεσίες επιγραμμικού 
περιεχομένου. Τέλος, θα πρέπει επίσης να 
επιτρέπει στους κατόχους δικαιωμάτων να 
μην χρειάζεται να επαναδιαπραγματευτούν 
τις υφιστάμενες συμβάσεις χορήγησης 
άδειας εκμετάλλευσης που έχουν συνάψει, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή 
της διασυνοριακής φορητότητας των 
υπηρεσιών από τους παρόχους.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Δεδομένου ότι ο κανονισμός θα 
εφαρμόζεται, ως εκ τούτου, σε ορισμένες 
συμβάσεις και δικαιώματα που έχουν 
αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής του, είναι επίσης σκόπιμο να 
προβλεφθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και η 
ημερομηνία εφαρμογής του, κατά τρόπο 
ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι 
πάροχοι υπηρεσιών να έχουν τη 
δυνατότητα να προβούν στους αναγκαίους 
διακανονισμούς για να προσαρμοστούν 
στη νέα κατάσταση, καθώς και οι πάροχοι 
υπηρεσιών να τροποποιήσουν τους όρους 
χρήσης των υπηρεσιών τους.

(27) Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός 
θα εφαρμόζεται, ως εκ τούτου, σε 
ορισμένες συμβάσεις και δικαιώματα που 
έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής του, είναι επίσης σκόπιμο να 
προβλεφθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και η 
ημερομηνία εφαρμογής του, κατά τρόπο 
ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι 
πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου να έχουν τη δυνατότητα να 
προβούν στους αναγκαίους 
διακανονισμούς για να προσαρμοστούν 
στη νέα κατάσταση, καθώς και οι πάροχοι 
να τροποποιήσουν τους όρους χρήσης των 
υπηρεσιών τους. Oι αλλαγές στους όρους 
χρήσης των υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου που γίνονται αυστηρά με 
σκοπό τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού δεν 
πρέπει να οδηγούν σε χαμηλότερη 
προστασία των συνδρομητών ή των 
κατόχων δικαιωμάτων  πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων. 

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
της εξασφάλισης της διασυνοριακής 
φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
είναι σκόπιμο να εκδοθεί κανονισμός, ο 
οποίος θα εφαρμοστεί άμεσα στα κράτη 
μέλη. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή 
των κανόνων διασυνοριακής φορητότητας 
μεταξύ των κρατών μελών και η θέση τους 
σε ισχύ ταυτόχρονα όσον αφορά όλες τις 
υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου. 
Μόνο ένας κανονισμός διασφαλίζει τον 
βαθμό ασφάλειας δικαίου που είναι 
αναγκαίος για να μπορούν οι καταναλωτές 

(28) Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
της εξασφάλισης της διασυνοριακής 
φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
είναι σκόπιμο να εκδοθεί κανονισμός, ο 
οποίος θα εφαρμοστεί άμεσα στα κράτη 
μέλη. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή 
των κανόνων διασυνοριακής φορητότητας 
μεταξύ των κρατών μελών και η θέση τους 
σε ισχύ ταυτόχρονα όσον αφορά όλες τις 
υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου. 
Μόνο ένας κανονισμός διασφαλίζει τον 
βαθμό ασφάλειας δικαίου που είναι 
αναγκαίος για να μπορούν οι καταναλωτές 
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να επωφεληθούν πλήρως από τη 
διασυνοριακή φορητότητα σε ολόκληρη 
την Ένωση.

να επωφεληθούν πλήρως από τη 
διασυνοριακή φορητότητα σε ολόκληρη 
την Ένωση και επίσης, για να 
εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
και οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών 
από διαφορετικά κράτη μέλη υπόκεινται 
στους ίδιους ακριβώς κανόνες.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
προσαρμογή του νομικού πλαισίου, έτσι 
ώστε να προβλέπει τη διασυνοριακή 
φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου στην Ένωση, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και 
μπορεί, κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας 
και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή 
διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου 
άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού. Ως εκ τούτου, 
ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει 
ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο 
χορηγείται άδεια εκμετάλλευσης των 
δικαιωμάτων και δεν υποχρεώνει τους 
κατόχους δικαιωμάτων και τους παρόχους 
υπηρεσιών να επαναδιαπραγματευθούν τις 
συμβάσεις. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός 
δεν απαιτεί από τον πάροχο υπηρεσιών να 
λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την 
ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου εκτός του 
κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή. 
Τέλος, ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για 
τους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν 
υπηρεσίες άνευ πληρωμής χρηματικού 
αντιτίμου και οι οποίοι δεν επαληθεύουν 

(29) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
προσαρμογή του νομικού πλαισίου, έτσι 
ώστε να προβλέπει τη διασυνοριακή 
φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου στην Ένωση, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη 
αλλά μπορεί, κατά συνέπεια, λόγω της 
κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να 
επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η 
Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σεβόμενη ταυτόχρονα 
τη Σύμβαση της Βέρνης της 9ης 
Σεπτεμβρίου 1886 για την προστασία των 
λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά 
στις 28 Σεπτεμβρίου 1979, καθώς και της 
Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για την 
πνευματική ιδιοκτησία (WCT), και της 
Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για τις 
εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα 
(WPPT) που εγκρίθηκαν και οι δυο στη 
Γενεύη στις 20 Δεκεμβρίου 1996. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού. Ως εκ τούτου, 
ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει 
ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο 
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το κράτος μέλος διαμονής του 
συνδρομητή. Ως εκ τούτου, δεν επιβάλλει 
δυσανάλογο κόστος,

χορηγείται άδεια εκμετάλλευσης των 
δικαιωμάτων και δεν υποχρεώνει τους 
κατόχους δικαιωμάτων και τους παρόχους 
υπηρεσιών να επαναδιαπραγματευθούν τις 
συμβάσεις. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός 
δεν απαιτεί από τον πάροχο υπηρεσιών να 
λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την 
ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου εκτός του 
κράτους μέλους διαμονής του συνδρομητή. 

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εισάγει μια κοινή 
προσέγγιση για να εξασφαλισθεί ότι οι 
συνδρομητές στις υπηρεσίες επιγραμμικού 
περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όταν διαμένουν προσωρινά σε ένα κράτος 
μέλος, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στις υπηρεσίες αυτές και να τις 
χρησιμοποιούν.

Ο παρών κανονισμός εισάγει μια κοινή 
προσέγγιση στην Ένωση για να 
εξασφαλισθεί ότι οι συνδρομητές σε  
υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου 
νόμιμα αποκτηθείσες στο κράτος μέλος 
διαμονής τους θα μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και να τις 
χρησιμοποιούν χωρίς πρόσθετη 
επιβάρυνση όσο βρίσκονται για 
προσωρινή παραμονή σε κράτος  μέλος 
άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους. 
H εν λόγω πρόσβαση και χρήση 
προϋποθέτει την αποτελεσματική 
προηγούμενη επαλήθευση του κράτους 
μέλους διαμονής του συνδρομητή 
σύμφωνα με το άρθρο 3α.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «συνδρομητής»: νοείται κάθε 
καταναλωτής ο οποίος, βάσει συμβάσεως 
παροχής υπηρεσίας επιγραμμικού 
περιεχομένου με έναν πάροχο υπηρεσίας, 
δύναται να έχει πρόσβαση και να 
χρησιμοποιεί την εν λόγω υπηρεσία στο 
κράτος μέλος διαμονής του·

α) «συνδρομητής»: νοείται κάθε 
καταναλωτής ο οποίος, βάσει συμβάσεως 
παροχής υπηρεσίας επιγραμμικού 
περιεχομένου με έναν πάροχο υπηρεσίας, 
μπορεί να έχει πρόσβαση και να 
χρησιμοποιεί την εν λόγω υπηρεσία στο 
κράτος μέλος διαμονής του·
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «κράτος μέλος διαμονής»: νοείται το 
κράτος μέλος μόνιμης διαμονής του 
συνδρομητή·

γ) «κράτος μέλος διαμονής»: νοείται το 
κράτος μέλος συνήθους διαμονής του 
συνδρομητή·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «προσωρινή παραμονή»: νοείται η 
παρουσία του συνδρομητή σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος 
διαμονής του·

δ) «προσωρινή παραμονή»: νοείται η 
μη μόνιμη παρουσία του συνδρομητή σε 
κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος 
μέλος διαμονής του·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «υπηρεσία επιγραμμικού 
περιεχομένου»: νοείται η υπηρεσία, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ένας 
πάροχος υπηρεσιών παρέχει επιγραμμικά, 
νομίμως και σε φορητή βάση σε έναν 
συνδρομητή στο κράτος μέλος διαμονής 
του, και η οποία αποτελεί υπηρεσία 
οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια 
της οδηγίας 2010/13/ΕΕ ή υπηρεσία το 
κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η 
παροχή πρόσβασης και η χρήση έργων, 
άλλων προστατευόμενων αντικειμένων ή 
μεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών, είτε με γραμμικό τρόπο είτε 
κατά παραγγελία, η οποία παρέχεται σε 
έναν συνδρομητή βάσει συμφωνηθέντων 
όρων, είτε:

ε) «υπηρεσία επιγραμμικού 
περιεχομένου»: νοείται η υπηρεσία, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ένας 
πάροχος υπηρεσιών παρέχει επιγραμμικά, 
νομίμως και σε φορητή βάση σε έναν 
συνδρομητή ή χρήστη στο κράτος μέλος 
διαμονής του, και η οποία αποτελεί 
υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων κατά 
την έννοια της οδηγίας 2010/13/ΕΕ ή 
υπηρεσία το κύριο χαρακτηριστικό της 
οποίας είναι η παροχή πρόσβασης και η 
χρήση έργων, άλλων προστατευόμενων 
αντικειμένων ή μεταδόσεων 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, είτε με 
γραμμικό τρόπο είτε κατά παραγγελία, η 
οποία παρέχεται σε έναν συνδρομητή 
βάσει συμφωνηθέντων όρων:
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(1) έναντι πληρωμής χρηματικού 
αντιτίμου· είτε

(1) έναντι πληρωμής χρηματικού 
αντιτίμου· και/ή

(2) άνευ πληρωμής χρηματικού 
αντιτίμου, με την προϋπόθεση ότι το 
κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή 
επαληθεύεται από τον πάροχο·

(2) άνευ πληρωμής χρηματικού 
αντιτίμου, με την προϋπόθεση ότι ο 
πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου έχει αποφασίσει να 
προσφέρει φορητή πρόσβαση και χρήση 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου 
στους χρήστες του εκείνους που 
βρίσκονται για προσωρινή παραμονή σε 
κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος 
διαμονής τους και ότι το κράτος μέλος 
διαμονής του χρήστη επαληθεύεται από 
τον εν λόγω πάροχο σύμφωνα με το 
άρθρο 3α· 

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο πάροχος μιας υπηρεσίας 
επιγραμμικού περιεχομένου παρέχει τη 
δυνατότητα σε έναν συνδρομητή, ο οποίος 
διαμένει προσωρινά σε ένα κράτος μέλος, 
να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή και 
να την χρησιμοποιεί.

1. Ο πάροχος μιας υπηρεσίας 
επιγραμμικού περιεχομένου έναντι 
χρηματικού αντιτίμου παρέχει τη 
δυνατότητα σε έναν συνδρομητή, ο οποίος 
ευρίσκεται προσωρινά σε κράτος μέλος 
άλλο από το κράτος μέλος διαμονής του, 
να έχει πρόσβαση  χωρίς πρόσθετη 
επιβάρυνση στην υπηρεσία επιγραμμικού 
περιεχομένου που του προσφέρεται στο 
κράτος μέλος διαμονής του και να την 
χρησιμοποιεί.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. H παράγραφος 1 δεν θίγει τη 
δυνατότητα να επιτρέπει ένας πάροχος 
υπηρεσιών σε ένα συνδρομητή του να έχει 
επίσης πρόσβαση και να χρησιμοποιεί 
περιεχόμενο για το οποίο ο πάροχος 
κατέχει άδεια στο κράτος μέλος όπου ο 
συνδρομητής ευρίσκεται για προσωρινή 
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παραμονή.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 δεν εκτείνεται σε όλες τις 
απαιτήσεις ποιότητας που εφαρμόζονται 
για την παροχή μιας υπηρεσίας 
επιγραμμικού περιεχομένου στις οποίες 
υπόκειται ο πάροχος κατά την παροχή της 
υπηρεσίας αυτής στο κράτος μέλος 
διαμονής, εκτός αν συμφωνηθεί ρητά από 
τον πάροχο.

2. Η υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 δεν εκτείνεται σε όλες τις 
απαιτήσεις ποιότητας που εφαρμόζονται 
για την παροχή μιας υπηρεσίας 
επιγραμμικού περιεχομένου στις οποίες 
υπόκειται ο πάροχος κατά την παροχή της 
υπηρεσίας αυτής στο κράτος μέλος 
διαμονής, εκτός αν συμφωνηθεί ρητά 
μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου και του 
συνδρομητή. O πάροχος μεριμνά πάντως 
ώστε η παρεχόμενη ποιότητα να μην είναι 
κατώτερη από εκείνη που παρέχεται μέσα 
στο κράτος μέλος όπου ο συνδρομητής 
ευρίσκεται για προσωρινή παραμονή.  

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου ενημερώνει τον συνδρομητή 
σχετικά με την ποιότητα παροχής των 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου 
που παρέχονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

3. Ο πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου ενημερώνει, βάσει των 
διαθέσιμων στοιχείων, τον συνδρομητή 
σχετικά με τις πιθανές διαφορές στην 
ποιότητα παροχής των υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου που 
παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1. 
Oι πληροφορίες αυτές παρέχονται με 
πρόσφορο και αναλογικό τρόπο.

Τροπολογία 42

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

3α. O πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου των υπηρεσιών του μεριμνά 
ώστε η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 
φορητότητα των υπηρεσιών του να είναι 
διαθέσιμη στο ίδιο φάσμα και στον ίδιο 
αριθμό συσκευών με τα ισχύοντα στο 
κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με σκοπό την απαγόρευση ή 
τον περιορισμό της διασυνοριακής 
φορητότητας των υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου δεν είναι 
εκτελεστές στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Oι συμβατικές ρήτρες που 
περιορίζουν τη φορητότητα σε μια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν είναι 
εκτελεστές στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Επαλήθευση του κράτους μέλους 

διαμονής
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1. O πάροχος των κατά το άρθρο 3 
παράγραφος και άρθρο 3β  υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου χρησιμοποιεί 
λογικά και αποτελεσματικά μέσα 
επαλήθευσης για να ελέγχει ποιο είναι το 
κράτος μέλος διαμονής των 
συνδρομητών του. 
2. Για να εκπληρώνουν την 
προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 
υποχρέωση, οι πάροχοι υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου συνδυάζουν 
δυο από τα μέσα επαλήθευσης που 
παρατίθενται κατωτέρω. Εάν ο πάροχος 
υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου 
εκτιμήσει ότι το κράτος μέλος διαμονής 
ενός συνδρομητή μπορεί να εντοπισθεί με 
τρόπο αξιόπιστο με τη χρήση ενός μόνου 
από αυτά τα μέσα επαλήθευσης, τότε 
μπορεί να βασιστεί σε ένα μόνο από τα 
κατωτέρω παρατιθέμενα μέσα 
επαλήθευσης:
α) δελτίο ταυτότητας, ηλεκτρονικό 
μέσο ταυτοποίησης, ειδικότερα 
κοινοποιημένες ηλεκτρονικές ταυτότητες 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
910/2014, ή οποιοδήποτε άλλο έγκυρο 
έγγραφο ταυτότητας·
β) τραπεζικά στοιχεία, όπως αριθμό 
τραπεζικού λογαριασμού ή χρεωστικής ή 
πιστωτικής κάρτας του συνδρομητή·
γ) θέση εγκατάστασης του 
αποκωδικοποιητή ή οποιουδήποτε 
παρεμφερούς εξοπλισμού 
χρησιμοποιούμενου από τον συνδρομητή 
για να έχει πρόσβαση στις συγκεκριμένες 
υπηρεσίες·
δ) σύμβαση για παροχή πρόσβασης 
στο διαδίκτυο ή για παροχή τηλεφωνικής 
υπηρεσίας ή οποιοδήποτε άλλο 
παρεμφερές είδος σύμβασης που συνδέει 
τον συνδρομητή με κάποιο κράτος μέλος·
ε) απόδειξη πληρωμής τελών από τον 
συνδρομητή για άλλες υπηρεσίες 
παρεχόμενες μέσα σε ένα κράτος μέλος, 
π.χ. για μια δημόσια ραδιοτηλεοπτική 
υπηρεσία·
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στ) πληρωμή τοπικών φόρων, εάν τα 
σχετικά στοιχεία είναι δημόσια 
διαθέσιμα·
ζ) λογαριασμό υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας του συνδρομητή που να 
επιβεβαιώνει την διεύθυνσή του·
γ) δειγματοληπτικό έλεγχο των 
διευθύνσεων  πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP) 
για να προσδιορίζεται με δυαδική μορφή 
και χωρίς γεωεντοπισμό ή ιχνηλάτηση 
κατά πόσον ένας συνδρομητής εισέρχεται 
στην υπηρεσία επιγραμμικού 
περιεχομένου από μέσα ή από έξω από το 
κράτος μέλος διαμονής του.
H χρήση των προβλεπόμενων στο πρώτο 
εδάφιο μέσων επαλήθευσης δεν 
υπερβαίνει τα όσα είναι αναγκαία για 
τους σκοπούς της κατά την παράγραφο 1 
επαλήθευσης, λαμβανομένων ταυτόχρονα 
υπόψη των νέων τεχνολογικών εξελίξεων. 
3. O πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου δικαιούται να ζητήσει από 
έναν συνδρομητή να του παράσχει τις 
αναγκαίες πληροφορίες για να 
επαληθεύσει το κράτος μέλος διαμονής 
του σύμφωνα με την παράγραφο 2. Εάν ο 
συνδρομητής δεν παράσχει αυτές τις 
πληροφορίες, ο πάροχος δεν του 
προσφέρει τη φορητότητα των υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
και στο άρθρο 3β, έως ότου μπορέσει να 
επαληθεύσει το κράτος μέλος διαμονής 
του συνδρομητή σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.
4. Εάν βάσει των χρησιμοποιηθέντων 
μέσων επαλήθευσης ο πάροχος έχει 
εύλογες αμφιβολίες ως προς το 
πραγματικό κράτος μέλος διαμονής ενός 
συνδρομητή, δικαιούται να ζητήσει από 
τον συνδρομητή να του παράσχει τις 
απαιτούμενες πληροφορίες για να 
επαληθεύσει ξανά το κράτος μέλος 
διαμονής του βάσει των ιδίων μέσων 
επαλήθευσης που χρησιμοποίησε αρχικά. 
5. Oι κάτοχοι δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών 
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δικαιωμάτων ή οι κάτοχοι οποιωνδήποτε 
άλλων δικαιωμάτων επί του περιεχομένου 
μιας υπηρεσίας επιγραμμικού 
περιεχομένου τηρούνται ενήμεροι για τη 
διαδικασία επαλήθευσης που εφαρμόζει ο 
πάροχος υπηρεσιών για να επαληθεύσει 
το κράτος μέλος διαμονής των 
συνδρομητών του.
6. O πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου διατηρεί τα δεδομένα που 
του παρασχέθηκαν βάσει των 
παραγράφων 2 έως 4 μέχρις ότου 
ολοκληρωθεί η επαλήθευση του κράτους 
μέλους διαμονής του συνδρομητή. Tα 
δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για σκοπούς επαλήθευσης 
του κράτους μέλους διαμονής του 
συνδρομητή. Δεν κοινοποιούνται, δεν 
μεταβιβάζονται, δεν διαμοιράζονται, δεν 
παραχωρούνται με άδεια, ούτε 
διαβιβάζονται με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο στους κατόχους πνευματικών 
δικαιωμάτων ή συγγενικών δικαιωμάτων 
ή σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3β
Διασυνοριακή φορητότητα υπηρεσιών 

επιγραμμικού περιεχομένου παρεχόμενων 
χωρίς χρηματικό αντίτιμο 

O πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου παρεχομένων χωρίς 
χρηματικό αντίτιμο δύναται να επιλέξει 
να επιτρέπει στους συνδρομητές του που 
βρίσκονται για προσωρινή παραμονή σε 
άλλο κράτος μέλος να έχουν πρόσβαση 
και να χρησιμοποιούν μια υπηρεσία 
επιγραμμικού περιεχομένου υπό τον όρο 
ότι θα επαληθεύσει αποτελεσματικά το 
κράτος μέλος διαμονής τους σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό.
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O πάροχος των υπηρεσιών ενημερώνει 
τους συνδρομητές, τους ενδιαφερόμενους 
κατόχους πνευματικών και συγγενικών 
δικαιωμάτων και τους κατόχους 
οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων επί 
του περιεχομένου μιας υπηρεσίας 
επιγραμμικού περιεχομένου για την 
απόφασή του να παράσχει την υπηρεσία 
επιγραμμικού περιεχομένου βάσει της 
πρώτης παραγράφου, προτού την 
παράσχει. Παρέχει τις πληροφορίες με 
μέσα πρόσφορα και αναλογικά.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού 
περιεχομένου, καθώς και η πρόσβαση και 
η χρήση της υπηρεσίας αυτής από έναν 
συνδρομητή, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 1, θεωρείται ότι λαμβάνει 
χώρα μόνο στο κράτος μέλος διαμονής, 
μεταξύ άλλων, και για τους σκοπούς της 
οδηγίας 96/9/ΕΚ, της οδηγίας 
2001/29/ΕΚ, της οδηγίας 2006/115/ΕΚ, 
της οδηγίας 2009/24/ΕΚ και της οδηγίας 
2010/13/ΕΕ.

Η παροχή μιας υπηρεσίας επιγραμμικού 
περιεχομένου σε έναν συνδρομητή που 
βρίσκεται για προσωρινή παραμονή σε 
κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος 
διαμονής του, καθώς και η πρόσβαση και 
η χρήση της υπηρεσίας αυτής από έναν 
συνδρομητή σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 1, θεωρείται ότι λαμβάνει 
χώρα μόνο στο κράτος μέλος διαμονής, 
μόνο για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τυχόν συμβατικές διατάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων μεταξύ 
των κατόχων του δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, 
των κατόχων οποιωνδήποτε άλλων 
δικαιωμάτων που αφορούν τη χρήση του 
περιεχομένου υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου και των παρόχων 
υπηρεσιών, καθώς και μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών και των 

1. Τυχόν συμβατικές διατάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων μεταξύ 
των κατόχων του δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων 
και των παρόχων υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου, καθώς και 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των 
συνδρομητών, οι οποίες παραβιάζουν το 
άρθρο 3 παράγραφος 1, το άρθρο 3 
παράγραφος 1α, το άρθρο 3 παράγραφος 
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συνδρομητών, οι οποίες είναι αντίθετες 
προς το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 4, είναι μη εκτελεστές.

3α, το άρθρο 3α, 3β ή 4, ή οι οποίες 
απαγορεύουν ή περιορίζουν τη 
διασυνοριακή φορητότητα υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου, είναι μη 
εκτελεστές.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. H εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν μπορεί να 
καταστρατηγηθεί μέσω της επιλογής του 
δικαίου μιας χώρας εκτός ΕΕ ως 
εφαρμοστέου δικαίου για συμβάσεις 
υπογραφόμενες μεταξύ παρόχων 
υπηρεσιών και κατόχων δικαιωμάτων ή 
για συμβάσεις μεταξύ παρόχων 
υπηρεσιών και συνδρομητών.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, μεταξύ 
άλλων, ιδίως, για τους σκοπούς της 
επαλήθευσης κατά το άρθρο 5 
παράγραφος 2, διενεργείται σύμφωνα με 
τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, μεταξύ 
άλλων, ιδίως, για τους σκοπούς της 
επαλήθευσης κατά το άρθρο 3α, 
διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες 
95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ και τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Ειδικότερα, οι 
πάροχοι υπηρεσιών επιγραμμικού 
περιεχομένου πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού είναι αναγκαία και 
αναλογική για την επίτευξη του σχετικού 
σκοπού.
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης 
στις συμβάσεις που συνήφθησαν και στα 
δικαιώματα που αποκτήθηκαν πριν από 
την ημερομηνία εφαρμογής του, εφόσον οι 
συμβάσεις και τα δικαιώματα έχουν σχέση 
με την παροχή, την πρόσβαση και τη 
χρήση μιας υπηρεσίας επιγραμμικού 
περιεχομένου, σύμφωνα με το άρθρο 3, 
μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης 
στις συμβάσεις που συνήφθησαν και στα 
δικαιώματα που αποκτήθηκαν πριν από 
την ημερομηνία εφαρμογής του, εφόσον οι 
συμβάσεις και τα δικαιώματα έχουν σχέση 
με την παροχή, την πρόσβαση και τη 
χρήση μιας υπηρεσίας επιγραμμικού 
περιεχομένου, σύμφωνα με τα άρθρα 3 
παράγραφος 1 και 3β, μετά την εν λόγω 
ημερομηνία.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Αξιολόγηση

Έως ... [ΕΕ: τρία έτη από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], και 
έκτοτε ανά τριετία,  η Επιτροπή αξιολογεί 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετική 
έκθεση. 
H προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 
έκθεση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
των μέσων επαλήθευσης του κράτους 
μέλους διαμονής, συμπεριλαμβανομένων 
των τυχόν νέων προτύπων και πρακτικών 
του κλάδου, και εξετάζει την ανάγκη 
επανεξέτασης. H έκθεση αξιολογεί 
ειδικότερα κατά πόσον υπήρξε ή όχι 
σημαντική αλλαγή στα έσοδα των 
κατόχων δικαιωμάτων και αύξηση στις 
τιμές χρέωσης των καταναλωτών, και 
δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις 
του παρόντος κανονισμού επί των μικρών 
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και μεσαίων επιχειρήσεων και επί της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
Συνοδεύεται, εάν χρειαστεί, από 
νομοθετική πρόταση ή από μη 
νομοθετικό κείμενο.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Εφαρμόζεται από τις [ημερομηνία: 6 
μήνες μετά την ημέρα δημοσίευσής του].

2. Εφαρμόζεται από τις ... [ΕΕ: 
ημερομηνία: 12 μήνες μετά την ημέρα 
δημοσίευσής του]. Oι πάροχοι υπηρεσιών 
δύνανται, παρά την ανωτέρω ημερομηνία 
έναρξης της εφαρμογής, να επιλέξουν να 
προσφέρουν φορητότητα ευθύς μόλις 
μπορέσουν να το πράξουν κατά τρόπο 
σύμφωνο με τον παρόντα κανονισμό.


