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5.9.2018 A8-0245/120 

Τροπολογία  120 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 

παράγραφος 4 πρώτο, τρίτο και πέμπτο 

εδάφιο της οδηγίας 2001/29/ΕΚ 

εφαρμόζονται στις εξαιρέσεις και τον 

περιορισμό που προβλέπονται στον 

παρόντα τίτλο. 
 

Το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 

παράγραφος 4 πρώτο, τρίτο και πέμπτο 

εδάφιο της οδηγίας 2001/29/ΕΚ 

εφαρμόζονται στις εξαιρέσεις και τον 

περιορισμό που προβλέπονται στον 

παρόντα τίτλο. Απαγορεύεται η 

συμβατική εξαίρεση των απαλλαγών που 

προβλέπονται στον τίτλο ΙΙ της παρούσας 

οδηγίας.  

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/121 

Τροπολογία  121 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χρήση έργων μη διαθέσιμων στο εμπόριο 

από ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, 

όταν οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, 

για λογαριασμό των μελών του, συνάπτει 

συμφωνία παραχώρησης μη αποκλειστικής 

άδειας για μη εμπορικούς σκοπούς με 

ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς, με 

σκοπό την ψηφιοποίηση, διανομή, 

παρουσίαση στο κοινό ή τη διάθεση μη 

διαθέσιμων στο εμπόριο έργων ή άλλου 

υλικού που βρίσκονται μόνιμα στη 

συλλογή του ιδρύματος, η εν λόγω μη 

αποκλειστική άδεια μπορεί να επεκταθεί ή 

να θεωρηθεί ότι ισχύει για τους 

δικαιούχους της ίδιας κατηγορίας με 

αυτούς που καλύπτονται από την άδεια, οι 

οποίοι δεν εκπροσωπούνται από τον 

οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, 

εφόσον: 

α) ο οργανισμός συλλογικής 

διαχείρισης, βάσει των εντολών των 

δικαιούχων, εκπροσωπεί ευρέως τους 

δικαιούχους στην κατηγορία έργων ή 

άλλου υλικού και των δικαιωμάτων που 

αφορά η άδεια· 

β) εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση σε 

όλους τους δικαιούχους σε σχέση με τους 

όρους της άδειας· 

Χρήση έργων μη διαθέσιμων στο εμπόριο 

από ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς 

1. Τα κράτη μέλη, με βάση την 

πραγματικότητα και τη νομοθεσία τους, 

θα πρέπει να συμβάλλουν στην 

κατασκευή απλουστευμένων συστημάτων 

που καθιερώνουν την ελευθερία 

πρόσβασης για μη εμπορικούς σκοπούς 

συλλογών που έχουν εξαντληθεί στο 

εμπόριο και διατίθενται επιγραμμικά από 

ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς . 
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γ) όλοι οι δικαιούχοι μπορούν ανά 

πάσα στιγμή να αντιταχθούν στον 

χαρακτηρισμό των έργων τους ή άλλου 

υλικού ως μη διαθέσιμων στο εμπόριο και 

να αποκλείσουν την εφαρμογή της άδειας 

στα έργα τους ή σε άλλο υλικό τους. 

2. Ένα έργο ή άλλο υλικό θεωρείται 

μη διαθέσιμο στο εμπόριο όταν το 

συνολικό έργο ή άλλο υλικό, σε όλες τις 

μεταφράσεις, εκδόσεις και εκδηλώσεις 

του, δεν διατίθεται ούτε αναμένεται 

εύλογα να διατεθεί στο κοινό μέσω των 

συνηθισμένων εμπορικών διαύλων. 

Κατόπιν διαβούλευσης με δικαιούχους, 

οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και 

ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

απαιτήσεις, με τις οποίες καθορίζεται το 

κατά πόσον έργα και άλλο υλικό μπορούν 

να αποτελέσουν αντικείμενο άδειας 

σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν 

υπερβαίνουν ό,τι είναι αναγκαίο και 

εύλογο και δεν αποκλείουν τη δυνατότητα 

προσδιορισμού του καθεστώτος του 

συνόλου μιας συλλογής ως μη διαθέσιμης 

στο εμπόριο, όταν είναι εύλογο να 

υποτεθεί ότι όλα τα έργα και άλλο υλικό 

της συλλογής είναι μη διαθέσιμα στο 

εμπόριο. 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 

δημοσιότητας σε σχέση με: 

α) τον χαρακτηρισμό έργων ή άλλου 

υλικού ως μη διαθέσιμων στο εμπόριο· 

β) την άδεια, και ιδίως την εφαρμογή 

της σε μη εκπροσωπούμενους 

δικαιούχους· 

γ) τη δυνατότητα των δικαιούχων να 

αντιτάσσονται, σύμφωνα με το στοιχείο γ) 

της παραγράφου 1· 

επίσης και εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος πριν την ψηφιοποίηση, 

διανομή, παρουσίαση στο κοινό ή 

διάθεση των έργων ή άλλου υλικού. 
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4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

οι άδειες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 ζητούνται από οργανισμό 

συλλογικής διαχείρισης 

αντιπροσωπευτικό στο κράτος μέλος 

όπου: 

α) δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά 

τα έργα ή τα φωνογραφήματα ή, ελλείψει 

δημοσίευσης, όπου μεταδόθηκαν 

ραδιοτηλεοπτικά για πρώτη φορά, εκτός 

από την περίπτωση των 

κινηματογραφικών και 

οπτικοακουστικών έργων· 

β) έχουν την έδρα ή τη συνήθη 

διαμονή τους οι παραγωγοί των έργων, 

στην περίπτωση των κινηματογραφικών 

και οπτικοακουστικών έργων· ή 

γ) έχει την έδρα του το ίδρυμα 

πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περίπτωση 

που δεν κατέστη δυνατό, μετά από 

εύλογες προσπάθειες, να προσδιοριστεί 

κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, σύμφωνα με 

τα στοιχεία α) και β). 

5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν 

εφαρμόζονται στα έργα ή σε άλλο υλικό 

υπηκόων τρίτων χωρών, πλην των 

περιπτώσεων εφαρμογής της παραγράφου 

4 στοιχεία α) και β). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/122 

Τροπολογία  122 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Διασυνοριακές χρήσεις 

1. Έργα ή άλλο υλικό που 

καλύπτονται από άδεια που χορηγήθηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 7 μπορούν να 

χρησιμοποιούνται από το ίδρυμα 

πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με 

τους όρους της άδειας, σε όλα τα κράτη 

μέλη. 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οι πληροφορίες που επιτρέπουν τον 

προσδιορισμό των έργων ή άλλου υλικού 

που καλύπτονται από άδεια που 

χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 και 

οι πληροφορίες που αφορούν τη 

δυνατότητα των δικαιούχων να 

αντιταχθούν, η οποία αναφέρεται στο 

άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 

καθίστανται προσπελάσιμες για το κοινό 

σε ενιαία διαδικτυακή πύλη, για 

τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την 

ψηφιοποίηση, διανομή, παρουσίαση στο 

κοινό ή διάθεση στα κράτη μέλη πέραν 

αυτού όπου χορηγείται η άδεια, και για 

όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. 

3. Η πύλη που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 δημιουργείται από το 

Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελεί υπό τη 

διαχείριση του, σύμφωνα με τον 

Διασυνοριακές χρήσεις 

1. Για την προώθηση της ελευθερίας 

της πρόσβασης και της ανταλλαγής 

γνώσεων, θα πρέπει να τονωθούν και να 

εμβαθυνθούν οι διασυνοριακές χρήσεις 

έργων ή άλλου προστατευόμενου υλικού 

που καλύπτονται από το άρθρο 7 στη 

βάση συνεργασίας μεταξύ των κρατών 

μελών. 
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κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 386/2012. 
 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/123 

Τροπολογία  123 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0245/2018 

Axel Voss 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 11 

Προστασία των εκδόσεων Τύπου σχετικά 

με τις ψηφιακές χρήσεις 

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους 

εκδότες Τύπου τα δικαιώματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 

3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/29//ΕΚ 

για την ψηφιακή χρήση των εκδόσεών 

τους. 

2. Τα δικαιώματα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 ουδόλως θίγουν τυχόν 

δικαιώματα που παρέχονται σύμφωνα με 

το δίκαιο της Ένωσης σε δημιουργούς 

και άλλους δικαιούχους, σε σχέση με έργα 

και άλλο υλικό που περιέχονται σε 

εκδόσεις Τύπου. Τα εν λόγω δικαιώματα 

δεν μπορούν να αντιταχθούν στους 

δημιουργούς και τους άλλους δικαιούχους 

και, ειδικότερα, δεν μπορούν να τους 

στερήσουν το δικαίωμα να 

εκμεταλλεύονται τα έργα τους και το άλλο 

υλικό ανεξάρτητα από την έκδοση Τύπου 

στην οποία περιέχονται. 

3. Τα άρθρα 5 έως 8 της οδηγίας 

2001/29/ΕΚ και η οδηγία 2012/28/ΕΕ 

εφαρμόζονται κατ’ αναλογία όσον αφορά 

τα δικαιώματα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. 

4. Τα δικαιώματα που αναφέρονται 

διαγράφεται 
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στην παράγραφο 1 λήγουν 20 έτη μετά τη 

δημοσίευση της έκδοσης Τύπου. Η 

περίοδος αυτή υπολογίζεται από την 1η 

Ιανουαρίου του έτους που έπεται της 

ημερομηνίας δημοσίευσης. 
 

Or. pt 

Αιτιολόγηση 

Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένα κράτη μέλη που υιοθέτησαν τις λύσεις τις 

οποίες συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσαν αποτελέσματα αντιφατικά και, σε κάποιο 

βαθμό, ανησυχητικά και αντίθετα προς τους επιδιωκόμενους στόχους. Το γεγονός αυτό 

δικαιολογεί έναν εντονότερο προβληματισμό όσον αφορά τον καθορισμό των λύσεων που 

πρόκειται να εφαρμοστούν και, για τούτο προτείνεται, τα ζητήματα αυτά να μην εξεταστούν στο 

πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. 

 

 


