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6.9.2018 A8-0245/187 

Τροπολογία  187 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 2 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) «έκδοση Τύπου»: η υλική 

ενσωμάτωση μιας συλλογής συγγραφικών 

έργων δημοσιογραφικής φύσεως που 

μπορεί να αποτελείται και από άλλα έργα 

ή υλικό και συνιστά ξεχωριστό στοιχείο 

στο πλαίσιο περιοδικής έκδοσης ή 

έκδοσης που ενημερώνεται τακτικά υπό 

ενιαίο τίτλο, όπως εφημερίδα ή περιοδικό 

γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, η οποία 

έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών που 

σχετίζονται με τις ειδήσεις ή με άλλα 

θέματα και δημοσιεύεται σε οποιοδήποτε 

μέσον υπό την πρωτοβουλία, την 

εκδοτική ευθύνη και τον έλεγχο ενός 

παρόχου υπηρεσιών. 

διαγράφεται 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/188 

Τροπολογία  188 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 

 Δημόσιος δανεισμός λογοτεχνικών έργων 

 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εξαίρεση στα 

δικαιώματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 2006/115/ΕΚ, με την 

οποία επιτρέπεται στις δημόσιες 

βιβλιοθήκες να δανείζουν στο κοινό 

λογοτεχνικά έργα σε οποιονδήποτε 

μορφότυπο, μεταξύ άλλων εξ 

αποστάσεως, εφόσον έχουν αποκτήσει 

στις συλλογές τους τα εν λόγω 

λογοτεχνικά έργα ή έχουν νόμιμη 

πρόσβαση σε αυτά. Τούτο δεν θίγει τις 

διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 

2006/115/ΕΚ. 

 2. Οποιαδήποτε συμβατική διάταξη 

αντίθετη προς την εξαίρεση της 

παραγράφου 1 είναι άκυρη. 

 3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, κατόπιν 

διαβούλευσης με τους δημιουργούς, τους 

εκδότες και τις δημόσιες βιβλιοθήκες, ότι 

οι δημόσιες βιβλιοθήκες μπορούν να 

αποκτούν και να δανείζουν υπό εύλογους 

όρους, σε οποιονδήποτε μορφότυπο, 

μεταξύ άλλων εξ αποστάσεως, όλα τα 

λογοτεχνικά έργα που έχουν ήδη διατεθεί 

νομίμως στο κοινό και τα οποία έχουν 

αποκτήσει στις συλλογές τους ή στα 

οποία έχουν νόμιμη πρόσβαση. 

 4. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
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Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα μέτρα 

που έχουν λάβει σύμφωνα με την 

παράγραφο 3. Η Επιτροπή διευκολύνει 

την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 

μεταξύ των κρατών μελών και τις 

καθιστά εύκολα και αποτελεσματικά 

προσβάσιμες στο κοινό. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/189 

Τροπολογία  189 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 

 Χρήση αποσπασμάτων από 

προϋπάρχοντα έργα και άλλο υλικό σε 

περιεχόμενο που αναφορτώνεται ή 

διατίθεται από τους χρήστες 

 (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 εδάφιο α) της οδηγίας 

2009/24/ΕΚ και στο άρθρο 11 της 

παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 

επιτραπεί η ψηφιακή χρήση 

αποσπασμάτων από προϋπάρχοντα έργα 

και άλλου υλικού σε περιεχόμενο που 

αναφορτώνεται ή διατίθεται από τους 

χρήστες, πλην αυτού στο πλαίσιο του 

έργου τους, για σκοπούς όπως η άσκηση 

κριτικής, η επανεξέταση, η ψυχαγωγία, 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 από αναφορά της πηγής, 

συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του 

δημιουργού, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι 

αυτό είναι αδύνατο· και 
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 γ) χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα 

χρηστά ήθη και κατά τρόπο που δεν 

υπερβαίνει τον συγκεκριμένο σκοπό για 

τον οποίο χρησιμοποιούνται.  

 (2) Οποιαδήποτε συμβατική διάταξη 

αντίθετη προς την εξαίρεση του παρόντος 

άρθρου, είναι μη εκτελεστή. 

 (3) Οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής 

επιγραμμικού περιεχομένου δεν μπορούν 

να επικαλεστούν για την παροχή τους την 

εξαίρεση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για να 

περιορίσουν την ευθύνη τους ή την 

έκταση των υποχρεώσεών τους στο 

πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν 

συναφθεί με δικαιούχους κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 13 της παρούσας οδηγίας.  

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/190 

Τροπολογία  190 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 9 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 9α 

 Δημόσιος τομέας 

 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, μόλις 

ένα έργο ή άλλο υλικό είναι στον δημόσιο 

τομέα, οι πιστές αναπαραγωγές, σε 

οποιονδήποτε μορφότυπο ή μέσο, του 

συνόλου ή μέρους του εν λόγω έργου ή 

υλικού, το οποίο δεν συνιστά νέο έργο ή 

υλικό, δεν υπόκεινται επίσης σε 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή 

συγγενικά δικαιώματα. 

 2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη 

διαθεσιμότητα κατάλληλων ισοδύναμων 

αδειών δημόσιου τομέα, προκειμένου να 

υπάρχει η δυνατότητα για τους 

δημιουργούς, τους ερμηνευτές ή 

εκτελεστές καλλιτέχνες και τους 

παραγωγούς να αφιερώνουν, εν όλω ή εν 

μέρει, τα έργα τους στον δημόσιο τομέα. 

 3. Τα κράτη μέλη τηρούν βάση 

δεδομένων με τον κατάλογο των έργων ή 

άλλου υλικού που είναι στον δημόσιο 

τομέα. Η εν λόγω βάση δεδομένων 

επικαιροποιείται σε τακτική βάση και 

καθίσταται εύκολα και αποτελεσματικά 

προσβάσιμη στο κοινό. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/191 

Τροπολογία  191 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 11 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 11 διαγράφεται 

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 στην 

παράγραφο 1 λήγουν 20 έτη μετά τη 
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δημοσίευση της έκδοσης Τύπου. Η 

περίοδος αυτή υπολογίζεται από την 1η 

Ιανουαρίου του έτους που έπεται της 

ημερομηνίας δημοσίευσης. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/192 

Τροπολογία  192 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 12 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 12 διαγράφεται 

Αξιώσεις δίκαιης αποζημίωσης  

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 

ότι, στις περιπτώσεις που ένας 

δημιουργός έχει μεταβιβάσει ορισμένο 

δικαίωμα ή έχει παραχωρήσει άδεια 

χρήσης δικαιώματος σε εκδότη, η εν 

λόγω μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας 

συνιστά επαρκή νομική βάση για τον 

εκδότη για τη διεκδίκηση μεριδίου της 

αποζημίωσης για τις χρήσεις του έργου 

που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

εξαίρεσης ή περιορισμού στο 

μεταβιβασθέν ή παραχωρηθέν δικαίωμα. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/193 

Τροπολογία  193 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 – τίτλος 

 
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, 

ενώ, όπου συντρέχει περίπτωση, 

υποβάλλουν και κατάλληλες αναφορές 
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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 

 


