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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:

συνιστά στην Επιτροπή τα ακόλουθα:

1. να προωθήσει τις πανενωσιακές άδειες για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)·

2. να εξετάσει, ως ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας εσωτερικής αγοράς για τα ΔΔΙ, τις 
άδειες με βάση τη γλώσσα του πρωτοτύπου, που θα επιτρέπουν στον κάτοχο άδειας για 
έργο σε μία δεδομένη γλώσσα τη διανομή του έργου σε ολόκληρη την ΕΕ στη γλώσσα 
αυτή· 

3. να προαγάγει τη διαλειτουργικότητα και την τεχνολογική ουδετερότητα, επιτρέποντας τη 
διανομή του περιεχομένου που καλύπτεται από ΔΔΙ ανεξάρτητα από τη 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ή μορφότυπο, καθώς και τη μετατρεψιμότητα του 
περιεχομένου από ένα μορφότυπο σε άλλο·

4. να διατηρήσει μια ισχυρή προστασία των ΔΔΙ, διευκολύνοντας παράλληλα τη νόμιμη 
χρήση των έργων, μέσω ευχερών, μιας θυρίδας, πανενωσιακών δυνατοτήτων για την 
απόκτηση άδειας, με παράλληλη διαφάνεια ως προς τους κατόχους των αδειών των ΔΔΙ·

5. να μελετήσει αποτελεσματικές κυρώσεις για την αποτροπή των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων δημιουργού και για την πρόληψη των ζημιών που επιφέρουν οι παραβιάσεις 
αυτές για τους κατόχους δικαιωμάτων, διατηρώντας παράλληλα την αρχή ότι, για 
παράδειγμα, οι πάροχοι επικοινωνιών είναι απλοί δίαυλοι και υπό την ιδιότητά τους αυτή 
δεν είναι υπεύθυνοι για παραβιάσεις που συμβαίνουν μέσω των υπηρεσιών τους ή που 
διευκολύνονται από αυτές·

6. να κάνει πλήρη χρήση των κυρώσεων που έχει στη διάθεσή της βάσει της σχετικής
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και εμπορίου,

7. να περιλάβει, όπου ενδείκνυται, αξιολόγηση του αντίκτυπου των ΔΔΙ , ιδίως όσον αφορά 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε όλες τις αξιολογήσεις αντικτύπου·

8. να συμβάλει, μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραποίησης και Πειρατείας, στη 
διαμόρφωση κοινών τυποποιημένων διαδικασιών και κριτηρίων που θα καταστήσουν 
δυνατή την παραγωγή αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τη συχνότητα 
και την εμπορική αξία των τομέων παραποίησης και πειρατείας.


