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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/194 

Τροπολογία  194 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 21 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Είναι απαραίτητο να υπάρξει 

αναγνώριση του ενδιαφέροντος του 

κοινού να συμμετάσχει στη δημόσια 

σφαίρα χωρίς αδικαιολόγητους 

περιορισμούς που προκύπτουν από 

αποκλειστικά δικαιώματα, μέσω 

εξαίρεσης όσον αφορά τη χρήση 

απεικονίσεων κτιρίων και μόνιμων 

δομών. Οι επαγγελματίες φωτογράφοι, 

δημιουργοί και άλλοι δικαιούχοι, 

καταναλωτές, θεσμικοί χρήστες και 

πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν κατά 

κόρον απεικονίσεις έργων βάσει εθνικών 

εξαιρέσεων για «ελευθερία πανοράματος» 

και θα πρέπει να απολαύουν ασφάλειας 

δικαίου για τη διασυνοριακή χρήση. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/195 

Τροπολογία  195 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 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 δημοσιογραφία 

και η πρόσβαση των πολιτών στην 

ενημέρωση. Συμβάλλει καθοριστικά στον 

δημόσιο διάλογο και την ορθή λειτουργία 

της δημοκρατικής κοινωνίας. Επομένως, 

θα πρέπει να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα 

του κλάδου των εκδόσεων Τύπου. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/196 

Τροπολογία  196 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (31α) Κατά τη μετάβαση από την 

έντυπη στην ψηφιακή μορφή, οι εκδότες 

Τύπου αντιμετωπίζουν όλο και 

περισσότερο προβλήματα όσον αφορά 

την αδειοδότηση της επιγραμμικής 

χρήσης των εκδόσεών τους και την 

απόσβεση των επενδύσεών τους. Οι 

εκδόσεις Τύπου περιέχουν κυρίως 

λογοτεχνικά έργα, αλλά περιλαμβάνουν 

όλο και περισσότερο άλλα είδη έργων και 

υλικού, ιδίως φωτογραφίες και βίντεο. 

Λόγω του μεγάλου αριθμού των 

δημιουργών και άλλων δικαιούχων που 

εμπλέκονται στη δημοσίευση μιας 

έκδοσης Τύπου, η αδειοδότηση και η 

επιβολή των δικαιωμάτων σε εκδόσεις 

Τύπου είναι συχνά πολύπλοκες και 

αναποτελεσματικές στο ψηφιακό 

περιβάλλον. Οι εκδότες ενδέχεται να 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ιδίως όταν 

πρέπει να αποδείξουν ότι τα δικαιώματα 

τέτοιων έργων και άλλου υλικού έχουν 

μεταβιβαστεί ή παραχωρηθεί σε αυτούς 

για τους σκοπούς της σύναψης 

συμφωνιών παραχώρησης άδειας 

εκμετάλλευσης ή της επιβολής των 

δικαιωμάτων ως προς τις οικείες 

εκδόσεις Τύπου. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/197 

Τροπολογία  197 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (31β) Οι εκδότες Τύπου πρέπει να 

αποκτούν όλα τα σχετικά οικονομικά 

δικαιώματα από τους δημιουργούς και 

άλλους δικαιούχους, προκειμένου να 

ενσωματώνουν τα έργα ή άλλο υλικό 

αυτών σε έκδοση Τύπου. Η αρχή αυτή θα 

πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει. 

Ωστόσο, θα πρέπει να διευκολυνθεί η 

αδειοδότηση και η επιβολή των 

δικαιωμάτων που αποκτώνται έναντι 

τρίτων, χωρίς να θίγονται παράλληλα οι 

συμβατικές ρυθμίσεις που συνάπτονται 

μεταξύ των εκδοτών Τύπου, αφενός, και 

των δημιουργών και λοιπών δικαιούχων, 

αφετέρου. Είναι επομένως αναγκαίο να 

προβλεφθεί, σε επίπεδο Ένωσης, μαχητό 

τεκμήριο που επιτρέπει στον εκδότη να 

θεωρείται το πρόσωπο το οποίο 

δικαιούται να συνάπτει συμφωνίες 

παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης και 

να επιβάλλει τα δικαιώματα 

αναπαραγωγής και διάθεσης στο κοινό 

όσον αφορά την ψηφιακή χρήση έργων 

και άλλου υλικού που περιέχονται στην 

έκδοση Τύπου, υπό την προϋπόθεση ότι 

το όνομα του εκδότη εμφανίζεται στο 

δημοσίευμα. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/198 

Τροπολογία  198 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 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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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/199 

Τροπολογία  199 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 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. 

(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 σε 

οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, επίσης 

έντυπο, με τρόπο ώστε να νοείται ως 

οικονομική δραστηριότητα που αποτελεί 

παροχή υπηρεσιών δυνάμει του δικαίου 

της Ένωσης. Οι εκδόσεις Τύπου που θα 

πρέπει να καλύπτονται είναι αυτές που 

έχουν ως στόχο να ενημερώνουν το ευρύ 

κοινό και οι οποίες επικαιροποιούνται σε 

περιοδική ή τακτική βάση. 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 το τεκμήριο 

των δικαιωμάτων που παρέχεται στους 

εκδότες για εκδόσεις Τύπου το οποίο 

προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/200 

Τροπολογία  200 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 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 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/201 

Τροπολογία  201 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 35 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Η προστασία που παρέχεται στους 

εκδότες Τύπου δυνάμει της παρούσας 

οδηγίας δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα 

δικαιώματα των δημιουργών και άλλων 

δικαιούχων στα έργα και άλλο υλικό που 

περιλαμβάνονται σε αυτές τις εκδόσεις, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά τον βαθμό στον 

οποίο οι δημιουργοί και άλλοι δικαιούχοι 

μπορούν να εκμεταλλεύονται τα έργα τους 

ή άλλο υλικό ανεξάρτητα από την έκδοση 

Τύπου στην οποία ενσωματώνονται. Κατά 

συνέπεια, οι εκδότες Τύπου δεν θα πρέπει 

να είναι σε θέση να επικαλούνται την 

προστασία που χορηγείται σε αυτούς 
έναντι δημιουργών και άλλων δικαιούχων. 

Τούτο δεν θίγει τις συμβατικές ρυθμίσεις 

που συμφωνούνται μεταξύ των εκδοτών 

Τύπου αφενός και των δημιουργών και 

άλλων δικαιούχων αφετέρου. 

(35) Το τεκμήριο για τους εκδότες 

Τύπου το οποίο προβλέπεται στην 

παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 

επηρεάζει τα δικαιώματα των δημιουργών 

και άλλων δικαιούχων στα έργα και άλλο 

υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτές τις 

εκδόσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον 

βαθμό στον οποίο οι δημιουργοί και άλλοι 

δικαιούχοι μπορούν να εκμεταλλεύονται τα 

έργα τους ή άλλο υλικό ανεξάρτητα από 

την έκδοση Τύπου στην οποία 

ενσωματώνονται. Κατά συνέπεια, οι 

εκδότες Τύπου δεν θα πρέπει να είναι σε 

θέση να επικαλούνται το τεκμήριο που 

προβλέπεται στην παρούσα οδηγία έναντι 

δημιουργών και άλλων δικαιούχων ή 

έναντι άλλων εξουσιοδοτημένων χρηστών 

των ίδιων έργων και άλλου υλικού. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/202 

Τροπολογία  202 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 37 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Τα τελευταία χρόνια η λειτουργία 

της αγοράς του επιγραμμικού 

περιεχομένου κατέστη πιο σύνθετη. Οι 

επιγραμμικές υπηρεσίες που παρέχουν 

πρόσβαση σε περιεχόμενο που 

προστατεύεται από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο 

αναφορτώνεται από τους χρήστες τους 

χωρίς τη συμμετοχή των κατόχων των 

δικαιωμάτων, έχουν γνωρίσει άνθηση και 

έχουν καταστεί βασικές πηγές 

επιγραμμικής πρόσβασης σε περιεχόμενο. 

Αυτό έχει αντίκτυπο στις δυνατότητες 

των δικαιούχων να προσδιορίζουν κατά 

πόσον, και υπό ποιες προϋποθέσεις, 

χρησιμοποιείται το έργο τους και άλλο 

υλικό, καθώς και στις πιθανότητες που 

έχουν να λάβουν κατάλληλη αμοιβή για 

αυτό. 

(37) Η εξέλιξη των ψηφιακών 

τεχνολογιών έχει οδηγήσει στην εμφάνιση 

νέων επιχειρηματικών μοντέλων και έχει 

ενισχύσει τον ρόλο του διαδικτύου ως 

κύριας αγοράς για τη διανομή 

περιεχομένου που προστατεύεται από 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Με 

την πάροδο των ετών, οι επιγραμμικές 

υπηρεσίες που επιτρέπουν στους χρήστες 

τους να αναφορτώνουν έργα και να τα 

καθιστούν προσβάσιμα στο κοινό έχουν 

γνωρίσει άνθηση και έχουν καταστεί 

σημαντικές πηγές επιγραμμικής 

πρόσβασης σε περιεχόμενο, επιτρέποντας 

την ποικιλομορφία και την εύκολη 

πρόσβαση στο περιεχόμενο, αλλά 

δημιουργώντας επίσης προκλήσεις όταν 

αναφορτώνεται περιεχόμενο που 

προστατεύεται από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς 

προηγούμενη άδεια από τους 

δικαιούχους. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2018 A8-0245/203 

Τροπολογία  203 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (37α) Σήμερα η κατανάλωση 

δημιουργικού περιεχομένου είναι 

μεγαλύτερη από ποτέ. Τούτο 

διευκολύνεται από τις διαδικτυακές 

πλατφόρμες και τις υπηρεσίες 

συγκέντρωσης περιεχομένου. Αυτές 

αποτελούν μέσο για την παροχή 

ευρύτερης πρόσβασης σε πολιτιστικά και 

δημιουργικά έργα, και προσφέρουν 

σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη 

νέων επιχειρηματικών μοντέλων στους 

κλάδους του πολιτισμού και της 

δημιουργικότητας. Παράλληλα, οι 

καλλιτέχνες και οι δημιουργοί έχουν 

αγωνιστεί για να δουν ανάλογες αυξήσεις 

σε έσοδα από αυτή την αύξηση στην 

κατανάλωση. Ένας από τους λόγους που 

συμβαίνει αυτό θα μπορούσε να είναι η 

έλλειψη σαφήνειας σε σχέση με το 

καθεστώς των εν λόγω επιγραμμικών 

υπηρεσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία για 

το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρέπει να 

εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί 

να λειτουργήσει η διαδικασία αυτή με 

μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και με 

σεβασμό προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνών 

και των χρηστών, και είναι σημαντικό να 

εξασφαλιστούν διαφάνεια και ίσοι όροι 

ανταγωνισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές 

σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

ευθύνης των μεσαζόντων, ώστε να 

μπορέσουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες 

να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους και 

να συμμορφωθούν με τους κανόνες περί 

ευθύνης, καθώς και προκειμένου να 

βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου και να 

αυξηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών. 

Or. en 

 


