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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία της πληροφορίας συνιστά ουσιαστικό πυλώνα της 
στρατηγικής της Λισαβόνας, που βασίζεται στην πρόσβαση στη γνώση και στην 
προστασία του ψηφιακού περιεχομένου μέσω ενός αυστηρού και αποτελεσματικού 
συστήματος για την προστασία του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενών 
δικαιωμάτων·

2. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του 
δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της 
πληροφορίας συνιστά καίριο συστατικό στοιχείο της κοινοτικής νομοθεσίας για την 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον, σύμφωνα προς τις
«Συνθήκες για θέματα διαδικτύου» του ΠΟΔΙ·

3. σημειώνει ότι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ
τονίζει το γεγονός ότι στα κράτη μέλη εφαρμόζονται κατά διαφορετικό τρόπο τα άρθρα 5, 
6 και 8, οδηγώντας σε αποκλίνουσες ερμηνείες και αποφάσεις από τις εθνικές δικαστικές 
αρχές, και υπενθυμίζει ότι πλέον αυτές έχουν ενσωματωθεί στη νομολογία·  

4. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την αυστηρή παρακολούθηση της εφαρμογής της 
οδηγίας 2001/29/ΕΚ και να ενημερώνει τακτικά εν προκειμένω το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο·

5. χαιρετίζει την έγκριση από την Επιτροπή της Πράσινης Βίβλου «Τα δικαιώματα του 
δημιουργού στην οικονομία της γνώσης», και καλεί την Επιτροπή, μετά από 
διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να προβεί σε αναθεώρηση της οδηγίας
2001/29/ΕΚ κατά τρόπο που να αποσαφηνίζει τη διατύπωση στα άρθρα 5, 6 και 8 
προκειμένου να διασφαλισθεί η εναρμόνιση σε κοινοτικό επίπεδο του νομικού πλαισίου
για την προστασία του δικαιώματος του δημιουργού στην κοινωνία της πληροφορίας.
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