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12.5.2021 A9-0139/5

Τροπολογία 5
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0139/2021
Angel Dzhambazki
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό 
περιβάλλον
2020/2073(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή, αφού 
διενεργήσει την απαραίτητη αξιολόγηση 
αντικτύπου, να υποβάλει χωρίς περιττή 
χρονοτριβή και βάσει του άρθρου 114 
ΣΛΕΕ, πρόταση νομοθετικών πράξεων, 
σύμφωνα με τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στο συνημμένο 
παράρτημα·

1. ζητεί από την Επιτροπή, αφού 
διενεργήσει την απαραίτητη αξιολόγηση 
αντικτύπου, να υποβάλει χωρίς περιττή 
χρονοτριβή και βάσει του άρθρου 114 
ΣΛΕΕ, πρόταση νομοθετικών πράξεων, 
σύμφωνα με τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στο συνημμένο 
παράρτημα, σε περίπτωση που ο 
επικείμενος νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες δεν εξετάζει επαρκώς το 
ζήτημα·
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12.5.2021 A9-0139/6

Τροπολογία 6
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0139/2021
Angel Dzhambazki
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό 
περιβάλλον
2020/2073(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι οι νόμιμες 
προσφορές αθλητικού περιεχομένου θα 
πρέπει να προωθούνται καλύτερα στην 
Ένωση και καλεί την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα που θα διευκολύνουν τους 
καταναλωτές στην εξεύρεση νόμιμων 
τρόπων διαδικτυακής πρόσβασης σε 
αθλητικό περιεχόμενο· ζητεί από την 
Επιτροπή να επικαιροποιεί τακτικά τον 
κατάλογο αυτών των τρόπων στο 
Agorateka.eu και να μεριμνήσει για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας· 
τονίζει ότι την ευθύνη για τις παράνομες 
διαδικτυακές δραστηριότητες φέρουν οι 
πάροχοι ροών και οι πλατφόρμες, και όχι 
οι καταναλωτές, οι οποίοι συχνά ακούσια 
ανακαλύπτουν παράνομο διαδικτυακό 
περιεχόμενο και θα πρέπει να 
ενημερώνονται περαιτέρω σχετικά με τις 
διαθέσιμες νόμιμες επιλογές·

10. υπογραμμίζει ότι οι νόμιμες 
προσφορές αθλητικού περιεχομένου θα 
πρέπει να προωθούνται καλύτερα στην 
Ένωση και καλεί την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα που θα διευκολύνουν τους 
καταναλωτές στην εξεύρεση νόμιμων 
τρόπων διαδικτυακής πρόσβασης σε 
αθλητικό περιεχόμενο· ζητεί από την 
Επιτροπή να επικαιροποιεί τακτικά τον 
κατάλογο αυτών των τρόπων στο 
Agorateka.eu και να μεριμνήσει για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας· 
τονίζει ότι την ευθύνη για τις παράνομες 
διαδικτυακές δραστηριότητες φέρουν οι 
πάροχοι ροών και οι πλατφόρμες, και όχι 
οι καταναλωτές, οι οποίοι συχνά ακούσια 
ανακαλύπτουν παράνομο διαδικτυακό 
περιεχόμενο και θα πρέπει να 
ενημερώνονται περαιτέρω σχετικά με τις 
διαθέσιμες νόμιμες επιλογές· τονίζει ότι ο 
αποτελεσματικότερος τρόπος για τη 
μείωση της παράνομης μετάδοσης 
συνεχούς ροής είναι να διασφαλιστεί η 
καθολική διαθεσιμότητα ελεύθερα 
παρεχόμενων ή οικονομικά προσιτών 
νόμιμων ζωντανών ροών μετάδοσης 
αθλητικών εκδηλώσεων, τόσο μέσω της 
πληρωμής ανά θέαση όσο και μέσω της 
τιμολόγησης βάσει συνδρομής· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για να 
διασφαλίσει ότι κάθε πολίτης της 
Ένωσης έχει ίση πρόσβαση σε νόμιμες 
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εκπομπές που προσφέρονται σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος, και να θέσει 
τέλος στην πρακτική του γεωγραφικού 
αποκλεισμού εντός της Ένωσης·
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12.5.2021 A9-0139/7

Τροπολογία 7
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0139/2021
Angel Dzhambazki
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό 
περιβάλλον
2020/2073(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί να είναι άμεση ή τουλάχιστον 
όσο το δυνατόν ταχύτερη η αφαίρεση ή το 
κλείδωμα της πρόσβασης σε 
παρανομούσες ζωντανές αθλητικές 
αναμεταδόσεις από διαδικτυακούς 
ενδιάμεσους και, σε κάθε περίπτωση, να 
επέρχεται εντός 30 λεπτών από την 
παραλαβή της κοινοποίησης από τους 
κατόχους των δικαιωμάτων ή από 
πιστοποιημένη αξιόπιστη πηγή 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
σχετικά με την ύπαρξη τέτοιας παράνομης 
μετάδοσης· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο 
του παρόντος ψηφίσματος, ως «άμεση» 
νοείται η άμεση ή τουλάχιστον η όσο το 
δυνατόν ταχύτερη και, σε κάθε 
περίπτωση, εκείνη που επέρχεται εντός 30 
λεπτών από την παραλαβή της 
κοινοποίησης από τους κατόχους των 
δικαιωμάτων ή από πιστοποιημένη 
αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου·

12. ζητεί να είναι όσο το δυνατόν 
ταχύτερη η αφαίρεση ή το κλείδωμα της 
πρόσβασης σε παρανομούσες ζωντανές 
αθλητικές αναμεταδόσεις από παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας οι οποίοι έχουν 
πραγματική γνώση κατάφωρης 
παραβίασης, μετά την παραλαβή της 
κοινοποίησης από τους κατόχους των 
δικαιωμάτων ή από πιστοποιημένη 
αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου ή άλλου προσώπου σχετικά 
με την ύπαρξη τέτοιας παράνομης 
μετάδοσης·
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12.5.2021 A9-0139/8

Τροπολογία 8
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0139/2021
Angel Dzhambazki
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό 
περιβάλλον
2020/2073(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου σχετικά με τον νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες (2020/2019(INL)), με 
το οποίο ζητείται από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι πλατφόρμες φιλοξενίας 
περιεχομένου ενεργούν ταχέως για να 
καταστήσουν μη διαθέσιμο ή να 
αφαιρέσουν περιεχόμενο που είναι 
προδήλως παράνομο· συντάσσεται με την 
άποψη ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας 
μηχανισμός που θα περιλαμβάνει 
πιστοποιημένες αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, 
μέσω του οποίου θα αφαιρείται αμέσως 
μια παράνομη αναμετάδοση ζωντανού 
αθλητικού γεγονότος για την οποία 
υπάρχει προειδοποίηση από 
πιστοποιημένη αξιόπιστη επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου ή θα 
κλειδώνεται η πρόσβαση σε μια τέτοια 
αναμετάδοση, υπό την προϋπόθεση ότι 
λειτουργεί μηχανισμός υποβολής 
ενστάσεων και προσφυγών·

17. υπενθυμίζει το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου σχετικά με τον νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες (2020/2019(INL)), με 
το οποίο ζητείται από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι πλατφόρμες φιλοξενίας 
περιεχομένου ενεργούν ταχέως για να 
καταστήσουν μη διαθέσιμο ή να 
αφαιρέσουν περιεχόμενο που είναι 
προδήλως παράνομο· συντάσσεται με την 
άποψη ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας 
μηχανισμός που θα περιλαμβάνει 
πιστοποιημένες αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, 
μέσω του οποίου η προειδοποίηση για 
παράνομη αναμετάδοση ζωντανού 
αθλητικού γεγονότος από πιστοποιημένη 
αξιόπιστη επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου θα εξετάζεται και θα 
λαμβάνεται σχετική απόφαση κατά 
προτεραιότητα και χωρίς καθυστέρηση, 
υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργεί 
μηχανισμός υποβολής ενστάσεων και 
προσφυγών·
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12.5.2021 A9-0139/9

Τροπολογία 9
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0139/2021
Angel Dzhambazki
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό 
περιβάλλον
2020/2073(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι οι διαδικασίες 
ασφαλιστικών μέτρων είναι σχετικά 
χρονοβόρες και αρχίζουν συνήθως να 
ισχύουν μετά το πέρας της εκπομπής· 
επισημαίνει ότι υπάρχουν πρακτικές που 
διαμορφώθηκαν σε εθνικό επίπεδο, όπως 
τα ζωντανά και τα δυναμικά ασφαλιστικά 
μέτρα, και που είναι αποδεδειγμένης 
αξίας μέσα για την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση της πειρατείας των 
αθλητικών αναμεταδόσεων· ζητεί από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο 
και την σκοπιμότητα της θέσπισης 
διαδικασιών ασφαλιστικών μέτρων με 
στόχο να καταστούν δυνατά σε 
πραγματικό χρόνο το κλείδωμα της 
πρόσβασης ή η αφαίρεση παράνομου 
επιγραμμικού αθλητικού περιεχομένου με 
βάση το μοντέλο του «ζωντανών» εντολών 
κλειδώματος και των «δυναμικών 
ασφαλιστικών μέτρων»·

20. σημειώνει ότι οι διαδικασίες 
ασφαλιστικών μέτρων είναι σχετικά 
χρονοβόρες και αρχίζουν συνήθως να 
ισχύουν μετά το πέρας της εκπομπής· 
επισημαίνει ότι το κλείδωμα της 
πρόσβασης στο διαδίκτυο σε επίπεδο 
δικτύου είναι εύκολο να παρακαμφθεί και 
όχι πολύ αποτελεσματικό, ενώ 
παρακωλύει, επίσης, την αρχή της 
ουδετερότητας του διαδικτύου και το 
δικαίωμα πρόσβασης σε νόμιμες 
πληροφορίες που φιλοξενούνται στον ίδιο 
τομέα ή είναι προσβάσιμες μέσω της 
ίδιας διεύθυνσης IP· επισημαίνει ότι 
υπάρχουν πρακτικές που διαμορφώθηκαν 
σε εθνικό επίπεδο, όπως τα ζωντανά και τα 
δυναμικά ασφαλιστικά μέτρα, για την 
αντιμετώπιση της πειρατείας των 
αθλητικών αναμεταδόσεων· ζητεί από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο 
και την αναλογικότητα των διαδικασιών 
ασφαλιστικών μέτρων με στόχο να 
καταστούν δυνατά σε πραγματικό χρόνο το 
κλείδωμα της πρόσβασης ή η αφαίρεση 
παράνομου επιγραμμικού αθλητικού 
περιεχομένου με βάση το μοντέλο του 
«ζωντανών» εντολών κλειδώματος και των 
«δυναμικών ασφαλιστικών μέτρων»·
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12.5.2021 A9-0139/10

Τροπολογία 10
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0139/2021
Angel Dzhambazki
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό 
περιβάλλον
2020/2073(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επιμένει ότι οι διαδικασίες 
ασφαλιστικών μέτρων για την αφαίρεση ή 
το κλείδωμα της πρόσβασης σε παράνομες 
διαδικτυακές αναμεταδόσεις αθλητικών 
γεγονότων, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
εφαρμογής τους, πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα μέτρα στοχεύουν αποκλειστικά και 
μόνο το παράνομο περιεχόμενο και δεν 
οδηγούν σε αυθαίρετο και υπερβολικό 
κλείδωμα του νόμιμου περιεχομένου·

21. επιμένει ότι οι διαδικασίες 
ασφαλιστικών μέτρων για την αφαίρεση ή 
το κλείδωμα της πρόσβασης σε παράνομες 
διαδικτυακές αναμεταδόσεις αθλητικών 
γεγονότων, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
εφαρμογής τους, πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα μέτρα στοχεύουν αποκλειστικά και 
μόνο το παράνομο περιεχόμενο και δεν 
οδηγούν σε αυθαίρετο και υπερβολικό 
κλείδωμα του νόμιμου περιεχομένου· 
παραπέμπει στη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία ο 
παράνομος χαρακτήρας συγκεκριμένου 
περιεχομένου δεν δικαιολογεί το 
παράπλευρο κλείδωμα του νόμιμου 
περιεχομένου που φιλοξενείται από τον 
ίδιο ιστότοπο ή εξυπηρετητή·
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