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5.9.2018 A8-0245/118 

Τροπολογία  118 

Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 

Άρθρο 5 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Άρθρο 5α 

 Χρήση μικρών αποσπασμάτων από 

προϋπάρχοντα έργα 

 1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν 

εξαίρεση ή περιορισμό στα δικαιώματα 

που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της 

οδηγίας 2001/29/ΕΚ, στα άρθρα 5 

στοιχείο α) και 7 παράγραφος 1 της 

οδηγίας 96/9/ΕΟΚ, στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 

2009/24/ΕΚ και στο άρθρο 11 της 

παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 

επιτρέπεται η χρήση αποσπασμάτων από 

προϋπάρχοντα έργα και άλλου υλικού σε 

περιεχόμενο που αναφορτώνεται ή 

διατίθεται από χρήστες, πλην αυτού στο 

πλαίσιο του έργου τους, για σκοπούς 

όπως η κριτική, ο σχολιασμός, η 

εικονογράφηση, η γελοιογραφία, η 

παρωδία ή η μίμηση, υπό τον όρο ότι τα 

αποσπάσματα: α) αφορούν έργα ή άλλο 

υλικό που έχουν καταστεί νομίμως 

διαθέσιμα στο κοινό· β) συνοδεύονται, 

όπου είναι δυνατόν, από αναφορά της 

προέλευσης· και γ) χρησιμοποιούνται με 

τρόπο που δεν αντίκειται στην κανονική 

εκμετάλλευση των έργων. 

 2.  Οποιαδήποτε συμβατική διάταξη 

αντίθετη προς την εξαίρεση του παρόντος 
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άρθρου, είναι μη εκτελεστή.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/119 

Τροπολογία  119 

Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 

Άρθρο 5 β (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Άρθρο 5β 

 Εξαίρεση ελευθερίας πανοράματος 

 1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν 

εξαίρεση ή περιορισμό στα δικαιώματα 

που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της 

οδηγίας 2001/29/ΕΚ, προκειμένου να 

επιτρέπεται η δημιουργία δισδιάστατων 

εικόνων έργων τα οποία βρίσκονται 

μόνιμα σε δημόσιους χώρους. 

 2.  Εφόσον είναι δυνατόν, γίνεται 

αναφορά στους δημιουργούς των έργων. 

Or. en 

 

 


