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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/170 

Τροπολογία  170 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις 

εξακολουθούν να μεταβάλλουν τον τρόπο 

δημιουργίας, παραγωγής, διανομής και 

εκμετάλλευσης έργων και άλλου υλικού. 

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέοι 

φορείς εξακολουθούν να εμφανίζονται. Οι 

αρχές και οι στόχοι που θεσπίζει το 

πλαίσιο της Ένωσης για τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας παραμένουν 

σταθεροί. Ωστόσο, η ανασφάλεια δικαίου 

παραμένει για τους δικαιούχους και για 

τους χρήστες όσον αφορά ορισμένες 

χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

διασυνοριακών χρήσεων, έργων και άλλου 

υλικού στο ψηφιακό περιβάλλον. Όπως 

ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 

με τίτλο «Προς ένα σύγχρονο, πιο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας»26, σε ορισμένους 

τομείς είναι απαραίτητη η προσαρμογή και 

η συμπλήρωση του υφιστάμενου πλαισίου 

της Ένωσης για τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παρούσα 

οδηγία προβλέπει κανόνες με στόχο την 

προσαρμογή ορισμένων εξαιρέσεων και 

περιορισμών σε ψηφιακά και 

διασυνοριακά περιβάλλοντα, καθώς και 

μέτρα με σκοπό τη διευκόλυνση 

ορισμένων πρακτικών αδειοδοτήσεων 

όσον αφορά τη διάδοση έργων μη 

διαθέσιμων στο εμπόριο και την 

επιγραμμική διαθεσιμότητα 

(3) Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις 

εξακολουθούν να μεταβάλλουν τον τρόπο 

δημιουργίας, παραγωγής, διανομής και 

εκμετάλλευσης έργων και άλλου υλικού. 

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέοι 

φορείς εξακολουθούν να εμφανίζονται. Οι 

αρχές και οι στόχοι που θεσπίζει το 

πλαίσιο της Ένωσης για τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας παραμένουν 

σταθεροί. Ωστόσο, η ανασφάλεια δικαίου 

παραμένει για τους δικαιούχους και για 

τους χρήστες όσον αφορά ορισμένες 

χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

διασυνοριακών χρήσεων, έργων και άλλου 

υλικού στο ψηφιακό περιβάλλον. Όπως 

ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 

με τίτλο «Προς ένα σύγχρονο, πιο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας»26, σε ορισμένους 

τομείς είναι απαραίτητη η προσαρμογή και 

η συμπλήρωση του υφιστάμενου πλαισίου 

της Ένωσης για τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παρούσα 

οδηγία προβλέπει κανόνες με στόχο την 

προσαρμογή ορισμένων εξαιρέσεων και 

περιορισμών σε ψηφιακά και 

διασυνοριακά περιβάλλοντα, καθώς και 

μέτρα με σκοπό τη διευκόλυνση 

ορισμένων πρακτικών αδειοδοτήσεων 

όσον αφορά τη διάδοση έργων μη 

διαθέσιμων στο εμπόριο και την 

επιγραμμική διαθεσιμότητα 
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οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες 

διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία για τη 

διασφάλιση ευρύτερης πρόσβασης στο 

περιεχόμενο. Προκειμένου να επιτευχθεί η 

εύρυθμη λειτουργία της αγοράς για τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 

πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες 

σχετικά με δικαιώματα σε δημοσιεύματα, 

με τη χρήση έργων και άλλου υλικού από 

παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών που 

αποθηκεύουν και δίνουν πρόσβαση σε 

περιεχόμενο που αναφορτώνεται από τους 

χρήστες τους και με τη διαφάνεια των 

συμβάσεων των δημιουργών και των 

ερμηνευτών. 

οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες 

διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία για τη 

διασφάλιση ευρύτερης πρόσβασης στο 

περιεχόμενο. Προκειμένου να επιτευχθεί η 

εύρυθμη λειτουργία της αγοράς για τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 

πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες 

σχετικά με τη διαφάνεια των συμβάσεων 

των δημιουργών και των ερμηνευτών. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/171 

Τροπολογία  171 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 21 α) Προκειμένου να μπορούν οι 

πολίτες και οι καταναλωτές να 

επωφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες 

που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, θα 

πρέπει να επιτρέπεται ο δημόσιος 

δανεισμός συγγραφικών έργων, 

συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 

δανεισμού, εντός της εσωτερικής αγοράς. 

Η έννοια του δανεισμού, κατά την έννοια 

του άρθρου 1 παράγραφος 1, του άρθρου 

2 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του 

άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 

2006/115/ΕΚ, καλύπτει τον δανεισμό όχι 

μόνο έντυπων βιβλίων, αλλά και του 

ψηφιακού τους αντίγραφου. Όταν τα 

κράτη μέλη εφαρμόζουν την παρέκκλιση 

που ορίζεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 

2006/115/ΕΚ, οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αγοράζουν οποιοδήποτε 

έντυπο βιβλίο στην αγορά. Μετά την 

αγορά, μπορούν να το δανείζουν χωρίς 

περιορισμούς συνδεόμενους με 

συμβατικές ρήτρες ή άλλα μέτρα 

προστασίας που εμποδίζουν την άσκηση 

εξαιρέσεων και περιορισμών στο πεδίο 

των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Οι εν λόγω διατάξεις θα 

πρέπει, επίσης, να ισχύουν και για τα 

ηλεκτρονικά βιβλία. Προκειμένου να 

επιτευχθούν ασφάλεια δικαίου και 

εναρμόνιση εντός της εσωτερικής 

αγοράς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
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εξασφαλίζουν ότι η εξαίρεση από το 

αποκλειστικό δικαίωμα δημόσιου 

δανεισμού που ορίζεται στο άρθρο 6 της 

οδηγίας 2006/115/ΕΚ θα είναι 

υποχρεωτική. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/172 

Τροπολογία  172 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 28 α) Προκειμένου να εκπληρωθεί ο 

γενικός δημόσιος στόχος της αύξησης 

της πρόσβασης σε δημιουργικό 

περιεχόμενο, πληροφορίες και γνώσεις 

και της ενθάρρυνσης της διάδοσής τους,  

και να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου 

στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει να 

αναπτυχθεί ορισμός της ελευθέρας 

χρήσεως. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί 

ότι απώτατος στόχος των περισσοτέρων 

συγγραφέων, ερμηνευτών και δημιουργών 

είναι κατά πρώτο λόγο η ανάπτυξη και η 

ευημερία των ανθρώπων και της 

κοινωνίας και όχι το δυνητικό οικονομικό 

κέρδος. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/173 

Τροπολογία  173 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 28 β) Έχει ύψιστη σημασία να 

αποσαφηνιστεί ότι, μόλις ένα έργο ή άλλο 

υλικό καταστεί ελευθέρας χρήσεως, 

οποιαδήποτε πιστή αναπαραγωγή, 

αναλογική ή ψηφιακή, του εν λόγω έργου 

ή υλικού, η οποία δεν συνιστά νέο ή 

μεταπλασμένο έργο ή υλικό, θα πρέπει να 

παραμένει ελευθέρας χρήσεως. Η έννοια 

της ελευθέρας χρήσεως θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα έργα ή άλλο υλικό των 

οποίων τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας έχουν λήξει ή δεν υπήρξαν 

ποτέ ή από τα οποία έχουν παραιτηθεί 

εθελοντικά οι δικαιούχοι. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/174 

Τροπολογία  174 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 28 γ) Όταν τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας ενός έργου ή άλλου υλικού 

λήξουν, ενδέχεται να είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να καθοριστεί ότι το εν λόγω 

έργο ή υλικό έχει καταστεί ελευθέρας 

χρήσεως. Ο προσδιορισμός των έργων ή 

άλλου υλικού ελευθέρας χρήσεως θα 

μπορούσε να μην πραγματοποιηθεί ποτέ, 

γεγονός που θα παρεμπόδιζε την 

πρόσβαση σε περιεχόμενο, πληροφορίες 

και γνώσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

επιτρέπουν στους δημιουργούς, τους 

ερμηνευτές και τους παραγωγούς, οι 

οποίοι δεν προτίθενται να προστατεύσουν 

τα έργα τους ή άλλο υλικό με δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας, να τα 

καταστήσουν, εν όλω ή εν μέρει, 

ελευθέρας χρήσεως. Θα πρέπει μάλιστα 

να αναγνωριστεί ότι απώτατος στόχος 

των περισσοτέρων συγγραφέων, 

ερμηνευτών και δημιουργών είναι κατά 

πρώτο λόγο η ανάπτυξη και η ευημερία 

των ανθρώπων και της κοινωνίας και όχι 

το δυνητικό οικονομικό κέρδος. Υπό το 

φως των προαναφερθέντων, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση 

κατάλληλων ισοδύναμων αδειών 

ελευθέρας χρήσεως (λ.χ. creative 

commons). Με τον τρόπο αυτόν, οι 

δημιουργοί, οι ερμηνευτές και οι 

παραγωγοί θα μπορέσουν να 

καταστήσουν σαφές στους εν δυνάμει 
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περαιτέρω χρήστες ότι το έργο είναι 

ελευθέρας χρήσεως, ενθαρρύνοντας 

συνεπώς τη διάδοση περιεχομένου, 

πληροφοριών και γνώσεων. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/175 

Τροπολογία  175 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Τα 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 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. 

διαγράφεται 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/176 

Τροπολογία  176 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Η οργανωτική και οικονομική 

συμβολή των εκδοτών στην παραγωγή 

εκδόσεων Τύπου πρέπει να αναγνωρίζεται 

και να ενθαρρύνεται περαιτέρω ώστε να 

διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του 

εκδοτικού κλάδου. Είναι επομένως 

αναγκαίο να παρέχεται σε επίπεδο 

Ένωσης εναρμονισμένη έννομη 

προστασία για τις εκδόσεις Τύπου όσον 

αφορά τις ψηφιακές χρήσεις. Η εν λόγω 

προστασία θα πρέπει να διασφαλίζεται με 

αποτελεσματικό τρόπο μέσω της 

θέσπισης, στην ενωσιακή νομοθεσία, 

δικαιωμάτων που σχετίζονται με την 

πνευματική ιδιοκτησία για την 

αναπαραγωγή και τη διάθεση στο κοινό 

εκδόσεων Τύπου όσον αφορά τις 

ψηφιακές χρήσεις. 

διαγράφεται 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/177 

Τροπολογία  177 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, είναι αναγκαίο να οριστεί η 

έννοια της έκδοσης Τύπου κατά τρόπον 

ώστε να καλύπτει μόνο δημοσιογραφικές 

εκδόσεις, που δημοσιεύονται από πάροχο 

υπηρεσιών και ενημερώνονται σε 

περιοδική ή τακτική βάση σε 

οποιοδήποτε μέσο, για σκοπούς 

ενημέρωσης ή ψυχαγωγίας. Οι εν λόγω 

εκδόσεις θα μπορούσαν να 

περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, 

καθημερινές εφημερίδες, εβδομαδιαία ή 

μηνιαία περιοδικά γενικού ή ειδικού 

ενδιαφέροντος και ειδησεογραφικούς 

δικτυακούς τόπους. Οι περιοδικές 

εκδόσεις που εκδίδονται για 

επιστημονικούς ή ακαδημαϊκούς 

σκοπούς, όπως τα επιστημονικά 

περιοδικά, δεν θα πρέπει να καλύπτονται 

από την προστασία που παρέχεται στις 

εκδόσεις Τύπου δυνάμει της παρούσας 

οδηγίας. Η εν λόγω προστασία δεν 

καλύπτει πράξεις χρήσης υπερσυνδέσμων 

(hyperlinking), οι οποίες δεν συνιστούν 

παρουσίαση στο κοινό. 

διαγράφεται 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/178 

Τροπολογία  178 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Τα δικαιώματα που χορηγούνται 

στους εκδότες Τύπου δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας θα πρέπει να έχουν το 

ίδιο πεδίο εφαρμογής με τα δικαιώματα 

αναπαραγωγής και διάθεσης στο κοινό 

που προβλέπονται στην οδηγία 

2001/29/ΕΚ, σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές 

χρήσεις. Θα πρέπει επίσης να υπόκεινται 

στις ίδιες διατάξεις σχετικά με τις 

εξαιρέσεις και τους περιορισμούς με 

αυτές που ισχύουν για τα δικαιώματα που 

προβλέπονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, 

συμπεριλαμβανομένης της εξαίρεσης από 

το δικαίωμα παράθεσης αποσπασμάτων 

με σκοπό την άσκηση κριτικής ή 

βιβλιοπαρουσίασης, η οποία προβλέπεται 

στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

της εν λόγω οδηγίας. 

διαγράφεται 

Or. en 

 


