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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 11 Άρθρο 11 

Προστασία των εκδόσεων Τύπου σχετικά 

με τις ψηφιακές χρήσεις 

Αδειοδότηση και επιβολή δικαιωμάτων 

σε εκδόσεις 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. 

1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, 

ελλείψει αποδείξεως του εναντίου, 

θεωρείται ότι ο εκδότης Τύπου κατέχει το 

δικαίωμα να συνάπτει συμφωνίες 

παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης και 

να επιδιώκει την εφαρμογή των μέτρων, 

διαδικασιών και μέτρων αποκατάστασης 

που αναφέρονται στην οδηγία 

2004/48/ΕΚ και στο άρθρο 8 της οδηγίας 

2001/29/ΕΚ όσον αφορά τα δικαιώματα 

που προβλέπονται στο άρθρο 2 και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2001/29/ΕΚ σχετικά με την ψηφιακή 

χρήση των έργων και άλλου υλικού που 

ενσωματώνονται σε έκδοση Τύπου, υπό 

την προϋπόθεση ότι το όνομα του εκδότη 

εμφανίζεται στο δημοσίευμα. 

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 

2.  Το τεκμήριο που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 δεν θίγει 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. Το τεκμήριο δεν μπορεί να 

αντιταχθεί στους δημιουργούς και τους 

άλλους δικαιούχους και, ειδικότερα, δεν 
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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. 

μπορεί να τους στερήσει 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. 

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 

χορήγηση στους δημοσιογράφους δίκαιου 

μεριδίου των εσόδων που προέρχονται 

από τη χρήση των δικαιωμάτων των 

εκδοτών Τύπου. 

4.  Τα δικαιώματα που αναφέρονται 

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. en 



 

AM\1162327EL.docx  PE624.050v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.9.2018 A8-0245/125 

Τροπολογία  125 

Jiří Maštálka 

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 13 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 13 διαγράφεται 

Χρήση προστατευόμενου περιεχομένου 

από παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας 

της πληροφορίας που αποθηκεύουν και 

δίνουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό έργων 

και άλλου υλικού που αναφορτώνονται 

από τους χρήστες τους 

 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας που 

αποθηκεύουν και παρέχουν στο κοινό 

πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό έργων ή 

άλλου υλικού που αναφορτώνονται από 

τους χρήστες τους, λαμβάνουν, σε 

συνεργασία με τους δικαιούχους, μέτρα 

με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργίας 

των συμφωνιών που συνάπτονται με 

δικαιούχους για τη χρήση των έργων τους 

ή άλλου υλικού ή την αποτροπή της 

διαθεσιμότητας στις υπηρεσίες τους 

έργων ή άλλου υλικού που 

προσδιορίζονται από τους δικαιούχους, 

μέσω της συνεργασίας με τους παρόχους 

υπηρεσιών. Τα εν λόγω μέτρα, όπως η 

χρήση αποτελεσματικών τεχνολογιών 

αναγνώρισης περιεχομένου, είναι 

κατάλληλα και αναλογικά. Οι πάροχοι 

υπηρεσιών παρέχουν στους δικαιούχους 

επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τη 

λειτουργία και την εφαρμογή των μέτρων, 
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ενώ, όπου συντρέχει περίπτωση, 

υποβάλλουν και κατάλληλες αναφορές 

σχετικά με την αναγνώριση και τη χρήση 

των έργων και άλλου υλικού. 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οι πάροχοι υπηρεσιών που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 καθιερώνουν 

μηχανισμούς παραπόνων και 

επανόρθωσης που είναι διαθέσιμοι στους 

χρήστες σε περίπτωση διαφορών σε 

σχέση με την εφαρμογή των μέτρων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

 

3. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν, 

κατά περίπτωση, τη συνεργασία μεταξύ 

των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας 

της πληροφορίας και των δικαιούχων, 

μέσω διαλόγων με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, με σκοπό τον καθορισμό βέλτιστων 

πρακτικών, όπως κατάλληλων και 

αναλογικών τεχνολογιών αναγνώρισης 

περιεχομένου, λαμβάνοντας υπόψη 

μεταξύ άλλων και τη φύση των 

υπηρεσιών, τη διαθεσιμότητα των 

τεχνολογιών και την αποτελεσματικότητά 

τους ενόψει των τεχνολογικών εξελίξεων. 

 

Or. en 

 

 


