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5.9.2018 A8-0245/106 

Τροπολογία  106 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η Συνθήκη προβλέπει την 

εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς και την 

καθιέρωση ενός συστήματος που θα 

αποτρέπει τις στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Η 

εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών 

μελών σχετικά με τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας και τα 

συγγενικά δικαιώματα θα πρέπει να 

συμβάλλει περαιτέρω στην επίτευξη των 

εν λόγω στόχων. 

(1) Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν 

να βελτιώσουν την πρόσβαση των 

πολιτών στην πληροφόρηση και τον 

πολιτισμό και να τους παρέχουν ευρύτερη 

και διαφοροποιημένη επιλογή δημόσιων 

ή/και εμπορικών προϊόντων και 

υπηρεσιών. Ωστόσο, η ψηφιακή ενιαία 

αγορά θα αποτελέσει μέσο για την 

προώθηση μεγαλύτερων συγκεντρώσεων, 

μονοπωλίων και ανισοτήτων μεταξύ των 

κρατών μελών, υποβαθμίζοντας την 

εθνική τους παραγωγή, δυσχεραίνοντας 

ιδιαίτερα τη λειτουργία των πολύ μικρών, 

των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων, που δεν θα είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και τη 

βάρβαρη ανισότητα όρων έναντι των 

κυρίαρχων πολυεθνικών εταιρειών. Η 

ψηφιακή ενιαία αγορά θα έχει επίσης 

σοβαρές συνέπειες για το δικαίωμα στον 

πολιτισμό, την πολιτιστική πολυμορφία 

και την πολυγλωσσία. 

 Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

στον τομέα των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας και των 

συγγενικών δικαιωμάτων σε ένα πλαίσιο 

ανάπτυξης και μαζικής προσφοράς 

ψηφιακών τεχνολογιών θα πρέπει να 

συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων 

στόχων : να εξασφαλιστεί ο 

εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στον 
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πολιτισμό, ιδίως της ελεύθερης 

απόλαυσης πολιτιστικών έργων και της 

πολιτιστικής δημιουργίας· να 

προστατευτεί η δημόσια υπηρεσία 

πολιτισμού και να μην περιοριστεί 

αυστηρά σε ό,τι είναι εμπορεύσιμο· να 

προστατευτούν η πολυγλωσσία και η 

πολιτιστική ποικιλομορφία, με την 

καταπολέμηση των ισοπεδωτικών 

μερκαντιλιστικών αντιλήψεων που τις 

φτωχαίνουν· να εξασφαλιστεί ο 

εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στην 

εκπαίδευση και τη γνώση· να 

εξασφαλίζεται η εύλογη αμοιβή των 

δημιουργών, η οποία δεν θα πρέπει 

κατ’ ανάγκη να είναι αντιφατική με την 

ευρύτερη δυνατή χρήση και απόλαυση 

των έργων· να εξασφαλίζονται η 

ελευθερία και η μη δίωξη των χρηστών, 

με την αποφυγή της καθιέρωσης 

πρακτικών υπερεπαγρύπνησης και 

ψηφιακής λογοκρισίας· να αποδίδονται 

ευθύνες στους επωφελούμενους από την 

κατάχρηση προστιθέμενης αξίας 

περιεχομένου που προστατεύεται από 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 

συγγενικά δικαιώματα και διανέμεται και 

αναφορτώνεται στο διαδίκτυο. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/107 

Τροπολογία  107 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η εν λόγω ανασφάλεια δικαίου θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη θέσπιση 

υποχρεωτικής εξαίρεσης από το δικαίωμα 

αναπαραγωγής, καθώς και από το 

δικαίωμα απαγόρευσης της εξαγωγής 

περιεχομένου βάσης δεδομένων. 

(10) Η εν λόγω ανασφάλεια δικαίου θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη θέσπιση 

υποχρεωτικής εξαίρεσης από το δικαίωμα 

αναπαραγωγής, καθώς και από το 

δικαίωμα απαγόρευσης της εξαγωγής 

περιεχομένου βάσης δεδομένων. 

Η νέα εξαίρεση δεν θα πρέπει να θίγει την 

υφιστάμενη υποχρεωτική εξαίρεση των 

προσωρινών πράξεων αναπαραγωγής του 

άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 

2001/29/ΕΚ, η οποία θα πρέπει να 

συνεχίσει να τυγχάνει εφαρμογής στις 

τεχνικές εξόρυξης κειμένων και δεδομένων 

που δεν περιλαμβάνουν τη δημιουργία 

αντιγράφων πέραν του πεδίου εφαρμογής 

της εν λόγω εξαίρεσης. Από την εξαίρεση 

θα πρέπει επίσης να επωφελούνται οι 

ερευνητικοί οργανισμοί, όταν μετέχουν σε 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Η νέα εξαίρεση δεν θα πρέπει να θίγει την 

υφιστάμενη υποχρεωτική εξαίρεση των 

προσωρινών πράξεων αναπαραγωγής του 

άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 

2001/29/ΕΚ, η οποία θα πρέπει να 

συνεχίσει να τυγχάνει εφαρμογής στις 

τεχνικές εξόρυξης κειμένων και δεδομένων 

που δεν περιλαμβάνουν τη δημιουργία 

αντιγράφων πέραν του πεδίου εφαρμογής 

της εν λόγω εξαίρεσης. Από την εξαίρεση 

θα πρέπει επίσης να επωφελούνται οι 

ερευνητικοί οργανισμοί, όταν μετέχουν σε 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα 

ιδρύματα που είναι υπεύθυνα για την 

πολιτιστική κληρονομιά, τα οποία 

διεξάγουν επιστημονική έρευνα ή των 

οποίων το αντικείμενο είναι η προστασία 

της πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει 

επίσης να καλύπτονται από την εξαίρεση 

της εξόρυξης κειμένων και δεδομένων. Η  

εξόρυξη κειμένων και δεδομένων θα 

πρέπει να συμβάλλει στην τόνωση της 

έρευνας και της καινοτομίας, επομένως, 
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θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται για 

άλλους σκοπούς πλην των 

επιστημονικών, η δε επέκταση του 

φάσματος των οργανώσεων που 

καλύπτονται από την εξαίρεση θα πρέπει 

επίσης να λαμβάνεται υπόψη εφόσον 

επιδιώκουν σκοπούς δημόσιου 

συμφέροντος. Οι αναπαραγωγές και οι 

εξαγωγές που γίνονται για σκοπούς 

εξόρυξης κειμένων και δεδομένων πρέπει 

να αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο και 

να εξασφαλίζουν ότι τα αντίγραφα 

χρησιμοποιούνται για επιστημονική 

έρευνα και μεταφορά και ανταλλαγή 

γνώσεων μεταξύ ερευνητικών 

οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 

ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και 

άλλων φορέων που καθορίζονται από τα 

κράτη μέλη. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/108 

Τροπολογία  108 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η εξαίρεση ή ο περιορισμός θα 

πρέπει να καλύπτει ψηφιακές χρήσεις 

έργων και άλλου υλικού, όπως η χρήση 

τμημάτων ή αποσπασμάτων έργων προς 

υποστήριξη, εμπλουτισμό ή συμπλήρωση 

της διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων 

των συναφών δραστηριοτήτων μάθησης. 

(16) Η εξαίρεση ή ο περιορισμός θα 

πρέπει να καλύπτει ψηφιακές χρήσεις 

έργων και άλλου υλικού, όπως η χρήση 

τμημάτων ή αποσπασμάτων έργων προς 

υποστήριξη, εμπλουτισμό ή συμπλήρωση 

της διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων 

των συναφών δραστηριοτήτων μάθησης. 

Η χρήση των έργων ή άλλου υλικού 

δυνάμει της εξαίρεσης ή του περιορισμού 

θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων διδασκαλίας 

και μάθησης που διεξάγονται υπό την 

ευθύνη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 

μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια 

εξετάσεων, και να περιορίζεται στα 

αναγκαία για τον σκοπό των εν λόγω 

δραστηριοτήτων. 

Η χρήση των έργων ή άλλου υλικού 

δυνάμει της εξαίρεσης ή του περιορισμού 

θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων διδασκαλίας 

και μάθησης που διεξάγονται υπό την 

ευθύνη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 

μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια 

εξετάσεων, και να περιορίζεται στα 

αναγκαία για τον σκοπό των εν λόγω 

δραστηριοτήτων. 

Η εξαίρεση ή ο περιορισμός θα πρέπει να 

καλύπτει τόσο τις χρήσεις με ψηφιακά 

μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας όσο και 

τις επιγραμμικές χρήσεις μέσω του 

ασφαλούς ηλεκτρονικού δικτύου του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος, η πρόσβαση στο 

οποίο θα πρέπει να είναι προστατευμένη, 

κυρίως με διαδικασίες πιστοποίησης 

γνησιότητας της ταυτότητας. Η εξαίρεση ή 

ο περιορισμός θα πρέπει να θεωρείται ότι 

καλύπτει τις ειδικές ανάγκες 

προσβασιμότητας των ατόμων με 

αναπηρίες στο πλαίσιο χρήσης ως 

Η εξαίρεση ή ο περιορισμός θα πρέπει να 

καλύπτει τόσο τις χρήσεις με ψηφιακά 

μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας όσο και 

τις επιγραμμικές χρήσεις μέσω του 

ασφαλούς ηλεκτρονικού δικτύου του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος, η πρόσβαση στο 

οποίο θα πρέπει να είναι προστατευμένη, 

κυρίως με διαδικασίες πιστοποίησης 

γνησιότητας της ταυτότητας. Η εξαίρεση ή 

ο περιορισμός θα πρέπει να θεωρείται ότι 

καλύπτει τις ειδικές ανάγκες 

προσβασιμότητας των ατόμων με 

αναπηρίες στο πλαίσιο χρήσης ως 



 

AM\1162322EL.docx  PE624.050v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

παραδείγματος κατά τη διδασκαλία. παραδείγματος κατά τη διδασκαλία. Η 

εξαίρεση ή ο περιορισμός θα πρέπει να 

νοείται ότι καλύπτουν: τη χρήση έργων 

και άλλου προστατευμένου υλικού στο 

πλαίσιο παραδείγματος για διδασκαλία 

από μουσεία, βιβλιοθήκες, εταιρείες 

κατάρτισης ή για την παροχή κατάρτισης 

στους υπαλλήλους τους· περιπτώσεις 

όπου υπάρχει ασφαλές ηλεκτρονικό 

δίκτυο προσβάσιμο μόνο από τους 

μαθητές, τους σπουδαστές, τους γονείς, 

τους φροντιστές και το διδακτικό 

προσωπικό· συνέδρια, εργαστήρια και 

άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που 

πραγματοποιούνται εκτός του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος· τους ανοικτούς 

εκπαιδευτικούς πόρους, τις ανοικτές 

μαθησιακές κοινότητες και τα ανοικτά 

μαθήματα εξ αποστάσεως· 

Or. pt 
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Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Τα κράτη μέλη θα πρέπει, στο 

πλαίσιο που προβλέπεται στην παρούσα 

οδηγία, να έχουν ευελιξία στην επιλογή 

συγκεκριμένου τύπου μηχανισμού που να 

επιτρέπει την επέκταση αδειών για έργα 
μη διαθέσιμα στο εμπόριο στα 

δικαιώματα των δικαιούχων που δεν 

εκπροσωπούνται από τον οργανισμό 

συλλογικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις 

νομικές τους παραδόσεις, πρακτικές ή 

περιστάσεις. Οι εν λόγω μηχανισμοί 

μπορούν να περιλαμβάνουν διευρυμένη 

συλλογική χορήγηση αδειών και τεκμήρια 

εκπροσώπησης. 

(23) Τα κράτη μέλη θα πρέπει, στο 

πλαίσιο που προβλέπεται στην παρούσα 

οδηγία, να συμβάλουν στην απλούστευση 

του καθεστώτος χρήσης μη διαθέσιμων 

στο εμπόριο έργων από ιδρύματα 

πολιτιστικής κληρονομιάς που 

καθιερώνουν την ελευθερία πρόσβασης 

για μη εμπορικούς σκοπούς έργων 

εξαντλημένων στο εμπόριο, τα οποία 

περιλαμβάνουν συλλογές και διατίθενται 

επιγραμμικά από ιδρύματα πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

Or. pt 
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Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Ο ελεύθερος και πολυφωνικός 

Τύπος είναι απαραίτητος για να 

διασφαλίζεται η ποιοτική και καλά 

αμειβόμενη δημοσιογραφία και η 

πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση. 

Συμβάλλει καθοριστικά στον δημόσιο 

διάλογο και την ορθή λειτουργία της 

δημοκρατικής κοινωνίας. Κατά τη 

μετάβαση από την έντυπη στην ψηφιακή 

μορφή, οι εκδότες Τύπου αντιμετωπίζουν 

προβλήματα όσον αφορά την 

αδειοδότηση της επιγραμμικής χρήσης 

των εκδόσεών τους και την απόσβεση 

των επενδύσεών τους. Ελλείψει 

αναγνώρισης των εκδοτών Τύπου ως 

δικαιούχων, η αδειοδότηση και η επιβολή 

του νόμου στο ψηφιακό περιβάλλον είναι 

συχνά πολύπλοκη και αναποτελεσματική. 

(31) Ο ελεύθερος και πολυφωνικός 

Τύπος είναι απαραίτητος για να 

διασφαλίζεται η ποιοτική και καλά 

αμειβόμενη δημοσιογραφία και η 

πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση. 

Συμβάλλει καθοριστικά στον δημόσιο 

διάλογο και στη δημοκρατία. Η 

κατάσταση στα μέσα ενημέρωσης 

χαρακτηρίζεται από την εντατικοποίηση 

της διαδικασίας συγκέντρωσης και την 

αυξανόμενη παρουσία 

χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου στη 

μετοχική δομή των κύριων ομίλων που 

κυριαρχούν στον τομέα. Η συγκέντρωση 

της κυριότητας συνοδεύτηκε από την 

επιδείνωση των συνθηκών εργασίας των 

δημοσιογράφων, την αύξηση του αριθμού 

των απολύσεων και την επιδείνωση της 

ποιότητας και της ακρίβειας της 

ενημέρωσης, καθώς και με τη μείωση της 

πολυφωνίας. Η μετάβαση από την έντυπη 

στην ψηφιακή μορφή συνοδεύτηκε από 

νέα προβλήματα στον τομέα αυτόν. Οι 

μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε 

ορισμένα κράτη μέλη που υιοθέτησαν τις 

λύσεις τις οποίες συνέστησε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έδωσαν αποτελέσματα 

αντιφατικά και, σε κάποιο βαθμό, 

ανησυχητικά και αντίθετα προς τους 

επιδιωκόμενους στόχους. Το γεγονός 

αυτό δικαιολογεί έναν εντονότερο 



 

AM\1162322EL.docx  PE624.050v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

προβληματισμό όσον αφορά τον 

καθορισμό των λύσεων που πρόκειται να 

εφαρμοστούν και, για τούτο προτείνεται, 

τα ζητήματα αυτά να μην εξεταστούν στο 

πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. 

Or. pt 
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Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να διασφαλίζεται η λειτουργία των 

συμφωνιών παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης, οι πάροχοι υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας που 

αποθηκεύουν και παρέχουν πρόσβαση 

στο κοινό σε μεγάλες ποσότητες έργων ή 

άλλου υλικού που προστατεύονται από 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 

οποία αναφορτώνονται από τους χρήστες 

τους, θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα 

και αναλογικά μέτρα για τη διασφάλιση 

της προστασίας των έργων ή του άλλου 

υλικού, όπως εφαρμογή αποτελεσματικών 

τεχνολογιών. Η εν λόγω υποχρέωση θα 

πρέπει να ισχύει επίσης όταν οι πάροχοι 

υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας είναι επιλέξιμοι για την 

απαλλαγή από την ευθύνη που 

προβλέπεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ. 

Για να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία 

των συμφωνιών παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης, οι πάροχοι υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας που 

εμπλέκονται ενεργά και άμεσα στην 

παραχώρηση στους χρήστες της 

δυνατότητας αναφόρτωσης, καθιστώντας 

τα έργα διαθέσιμα και προωθώντας τα 

έργα στο κοινό, θα πρέπει να λαμβάνουν 

κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για τη 

διασφάλιση της προστασίας των έργων ή 

του άλλου υλικού. Τα εν λόγω μέτρα θα 

πρέπει να είναι σύμφωνα με την 

Οικουμενική Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις 

θεμελιώδεις αρχές των κρατών μελών και 

δεν θα πρέπει να επιβάλλουν γενική 

υποχρέωση στους παρόχους υπηρεσιών 

επιγραμμικού περιεχομένου να ελέγχουν 

τις πληροφορίες που μεταδίδουν ή 

αποθηκεύουν. Τέτοια κατάλληλα και 

αναλογικά μέτρα θα πρέπει να είναι το 

αποτέλεσμα συμφωνίας που απορρέει από 

μια ευρεία διαδικασία εποικοδομητικού 

και διαφανούς διαλόγου και συνεργασίας 

μεταξύ παρόχων υπηρεσιών 

επιγραμμικού περιεχομένου, 

αντιπροσωπευτικών οργανώσεων 

δικαιωμάτων χρηστών και οργανώσεων 

που εκπροσωπούν δημιουργούς, 

δημιουργούς και άλλους δικαιούχους στα 
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