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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει εξαιρετικά πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, μεγάλο 
μέρος αυτής της κληρονομιάς βρίσκεται κλεισμένο σε αρχεία και βιβλιοθήκες των κρατών 
μελών και δεν είναι προσιτό στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό, είναι 
απαραίτητο για τη διατήρηση της πολυμορφίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τα έργα να 
γίνουν διαθέσιμα σε διασυνοριακή βάση.

Τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη προς το παρόν είναι σε θέση να ψηφιοποιούν, το καθένα στη δική 
του επικράτεια, μόνο έργα οι κάτοχοι δικαιωμάτων των οποίων δεν είναι δυνατόν να 
εξευρεθούν. Μια νέα νομοθετική διάταξη επιτρέπει στο μέλλον την ευρωπαϊκή διαδικτυακή 
πρόσβαση σε τέτοια ορφανά έργα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις των ορφανών έργων, θέτει τη βάση 
για την πρόσβαση σε βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, κινηματογραφικές ταινίες, μουσικά 
κομμάτια, τηλεοπτικές παραγωγές, κλπ., που βέβαια προστατεύονται από την άποψη των 
πνευματικών δικαιωμάτων τους, αλλά των οποίων ο κάτοχος των δικαιωμάτων δεν είναι 
δυνατόν να ανευρεθεί.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θα ήθελε ιδίως να θίξει τα εξής σημεία:

Στόχος:

Ένα έργο που θεωρείται ορφανό, μπορεί να ψηφιοποιηθεί και έτσι να τεθεί στη διάθεση του 
ευρωπαϊκού κοινού.

Με τη δημοσιοποίηση μέσω του Διαδικτύου ή με άλλο δίαυλο διάδοσης, προωθείται δεόντως 
η πολιτισμική πολυμορφία της Ευρώπης, έτσι ώστε να είναι προσιτή στον καθένα. Τούτο δεν 
πρόκειται να ωφελήσει μόνο μουσεία, βιβλιοθήκες, ραδιοφωνικούς σταθμούς, αρχεία, 
πανεπιστήμια και παρόμοια μορφωτικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Και ιδιώτες επωφελούνται 
σε μεγάλο βαθμό από την ψηφιακή διάδοση ορφανών έργων.

Η ψηφιοποίηση ορφανών έργων αποτελεί κεντρικό στοιχείο της φροντίδας για την 
πολιτιστική κληρονομιά της Ένωσης, διότι μέσω της οδηγίας καθίσταται δυνατή η 
διασυνοριακή και νόμιμη πρόσβαση των πολιτών της Ένωσης στα ορφανά έργα.

Απαιτήσεις:

Ένα έργο πρέπει να θεωρείται ορφανό όταν δεν έχει εξευρεθεί το 100% των κατόχων 
δικαιωμάτων του. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην θίγονται οι 
απαιτήσεις των γνωστών κατόχων δικαιωμάτων.

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ένα έργο είναι ή όχι ορφανό απαιτείται να διενεργηθεί 
σχολαστική αναζήτηση. Πρόκειται για διεξοδική έρευνα η οποία πρέπει να εκτελείται στο 
ανώτατο δυνατό τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο.
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Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, κατά κανόνα, έχουν εξαιρετικά βραχυχρόνιο, ημερήσιο ορίζοντα 
αναζήτησης και για λόγους πίεσης χρόνου δεν μπορούν να εκτελέσουν την εν λόγω έρευνα 
επαρκώς. Τα μικρά μουσεία, αρχεία και ιδρύματα δεν διαθέτουν πάντοτε το αντίστοιχο 
προσωπικό ή τους πόρους υποδομής και για τους λόγους αυτούς δεν έχουν δυνατότητα για 
διεξοδική αναζήτηση των δικαιούχων.

Για τους λόγους αυτούς είναι απολύτως απαραίτητο να ενσωματωθούν στη διαδικασία αυτή 
οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Αυτές πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχουν το δικαίωμα να 
διενεργούν διεξοδική αναζήτηση, όταν ένα αρχείο, ένα μουσείο, ένας ραδιοφωνικός σταθμός, 
κλπ., δεν είναι σε θέση να την πραγματοποιήσει.

Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης εκπληρώνουν και έναν ακόμη σκοπό: όταν ένα έργο δεν 
έχει έναν μόνο αλλά περισσότερους κατόχους δικαιωμάτων, οι εταιρείες εκμετάλλευσης 
ενεργούν ως αντιπρόσωποι των κατόχων δικαιωμάτων που δεν έχουν εντοπισθεί. Για 
παράδειγμα, στις τηλεοπτικές παραγωγές δεν είναι σπάνιο να υπάρχουν 50 έως 100 κάτοχοι 
δικαιωμάτων και είναι πολύ απίθανο να μπορούν να εντοπισθούν όλοι ανεξαιρέτως.

Οι διαδικτυακές βιβλιοθήκες, όπως η Europeana και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά έργα 
ψηφιοποίησης έχουν ανάγκη την πανενωσιακή πρόσβαση. Για το λόγο αυτό, είναι 
απαραίτητη μια ομοιόμορφη λύση η οποία θα συμπεριλαμβάνει τις εθνικές επικράτειες των 
διαφόρων κρατών μελών.

Η αναζήτηση ορφανών έργων, καθώς και η ψηφιοποίηση και δημοσιοποίησή τους πρέπει 
πάντοτε να στηρίζονται στην τελευταία λέξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κατά 
συνέπεια, είναι απαραίτητο η οδηγία να δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται και στο 
μέλλον οι πιο πρόσφατες μέθοδοι. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο η εντατική 
ανταλλαγή των απόψεων και των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στις δραστηριότητές της η Ένωση 
υποχρεώνεται από τη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
λαμβάνει υπόψη της τις πολιτιστικές 
πτυχές, αποβλέποντας ειδικότερα στο 
σεβασμό και την προώθηση της 
πολυμορφίας των πολιτισμών της.
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Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1a) Η διασυνοριακή επιγραμμική 
πρόσβαση σε ορφανά έργα που 
περιλαμβάνονται στις συλλογές 
βιβλιοθηκών, μητρώων, εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, αρχείων, μουσείων, 
ιδρυμάτων κινηματογραφικής 
κληρονομιάς, ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών, άλλων πολιτιστικών 
οργανισμών και ιδιωτικών συλλογών στα 
κράτη μέλη, καθώς και σε έργα που 
περιλαμβάνονται σε αρχεία δημόσιων 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, 
συμβάλλει στην προώθηση και προστασία 
της πολιτιστικής και γλωσσικής 
πολυμορφίας της Ένωσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία, τα αρχεία, 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς και οι 
δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί 
έχουν ξεκινήσει μεγάλης κλίμακας
ψηφιοποίηση των συλλογών ή των αρχείων 
τους, προκειμένου να δημιουργήσουν 
Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες. Οι 
βιβλιοθήκες, τα μουσεία, τα αρχεία, τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς και οι 
δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί 
στα κράτη μέλη συμβάλλουν στη 
διατήρηση και τη διάδοση της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς, γεγονός που 
είναι επίσης σημαντικό για τη δημιουργία 
Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, 
όπως η Europeana. Οι τεχνολογίες μαζικής 

(1) Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία, τα 
γραφεία μητρώων, τα αρχεία, τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς, οι 
ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και άλλοι 
πολιτιστικοί φορείς στα κράτη μέλη,
καθώς και οι ιδιωτικές συλλογές, έχουν 
ξεκινήσει την ψηφιοποίηση των συλλογών 
ή των αρχείων τους. Συμβάλλουν επίσης
στη διατήρηση και τη διάδοση της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, 
γεγονός που είναι επίσης σημαντικό για τη 
δημιουργία Ευρωπαϊκών Ψηφιακών 
Βιβλιοθηκών, όπως η Europeana. Οι 
τεχνολογίες μαζικής ψηφιοποίησης 
έντυπου υλικού, αναζήτησης και 
ευρετηρίασης ενισχύουν την ερευνητική 
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ψηφιοποίησης έντυπου υλικού, 
αναζήτησης και ευρετηρίασης ενισχύουν 
την ερευνητική αξία των συλλογών των 
βιβλιοθηκών.

αξία των συλλογών των βιβλιοθηκών.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η δημιουργία νομικού πλαισίου για τη 
διευκόλυνση της ψηφιοποίησης και της 
διάδοσης έργων των οποίων ο δημιουργός
δεν έχει ταυτοποιηθεί, ή ακόμα και αν έχει 
ταυτοποιηθεί, δεν έχει εντοπιστεί, τα 
λεγόμενα ορφανά έργα, είναι μια βασική 
δράση του Ψηφιακού θεματολογίου για 
την Ευρώπη, όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών – Ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη.

(3) Η δημιουργία νομικού πλαισίου για τη 
διευκόλυνση της ψηφιοποίησης και της 
διάδοσης των λεγόμενων ορφανών έργων, 
ο κάτοχος των δικαιωμάτων των οποίων 
δεν έχει ταυτοποιηθεί, ή ακόμα και αν έχει 
ταυτοποιηθεί δεν έχει εντοπιστεί, είναι μια 
βασική δράση του Ψηφιακού 
θεματολογίου για την Ευρώπη, όπως 
αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών – Ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα αποκλειστικά δικαιώματα που 
έχουν οι δημιουργοί για την αναπαραγωγή 
και τη διάθεση των έργων τους στο κοινό, 
όπως εναρμονίστηκαν με την οδηγία 
2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση 
ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του 
δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων 
στην κοινωνία της πληροφορίας, 
προϋποθέτουν τη συναίνεση του 

(4) Τα αποκλειστικά δικαιώματα που 
έχουν οι δημιουργοί για την αναπαραγωγή 
και τη διάθεση των έργων τους στο κοινό, 
όπως εναρμονίστηκαν με την οδηγία 
2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση 
ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του 
δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων 
στην κοινωνία της πληροφορίας, 
προϋποθέτουν τη συναίνεση του 
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δημιουργού πριν από την ψηφιοποίηση και
τη διάθεση ενός έργου στο κοινό.

δημιουργού πριν από την ψηφιοποίηση, τη 
διάθεση ενός έργου στο κοινό και την 
κοινοποίηση της διάθεσής του.

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην περίπτωση των ορφανών έργων, 
δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η εν 
λόγω προηγούμενη συναίνεση για την 
αναπαραγωγή ή τη διάθεση των έργων στο 
κοινό.

(5) Στην περίπτωση των ορφανών έργων, 
δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η εν 
λόγω προηγούμενη συναίνεση για την 
αναπαραγωγή, τη διάθεση των έργων στο 
κοινό ή την κοινοποίηση της διάθεσής 
τους.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι διαφορετικές προσεγγίσεις που 
υφίστανται στα κράτη μέλη όσον αφορά 
την αναγνώριση ενός έργου ως ορφανού 
θέτει εμπόδια στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, καθώς και στη χρήση 
και τη διασυνοριακή πρόσβαση στα 
ορφανά έργα. Οι εν λόγω διαφορετικές 
προσεγγίσεις συνεπάγονται επίσης 
περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία 
αγαθών και υπηρεσιών που ενσωματώνουν 
πολιτιστικό περιεχόμενο. Συνεπώς, 
κρίνεται σκόπιμη η διασφάλιση της 
αμοιβαίας αναγνώρισης του καθεστώτος 
ενός έργου ως ορφανού.

(6) Οι διαφορετικές προσεγγίσεις που 
υφίστανται στα κράτη μέλη όσον αφορά 
την αναγνώριση ενός έργου ως ορφανού 
θέτει εμπόδια στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, καθώς και στη χρήση 
και τη διασυνοριακή πρόσβαση στα 
ορφανά έργα. Οι εν λόγω διαφορετικές 
προσεγγίσεις συνεπάγονται επίσης 
περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία 
αγαθών και υπηρεσιών που ενσωματώνουν 
πολιτιστικό περιεχόμενο και κάνουν 
δύσκολη για το κοινό την επαφή με αυτά 
τα προϊόντα και υπηρεσίες και την 
άντληση οφέλους από την επαφή αυτή. 
Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμη η διασφάλιση 
της αμοιβαίας αναγνώρισης του 
καθεστώτος ενός έργου ως ορφανού.
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Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να 
υιοθετηθεί μια κοινή προσέγγιση για την 
αναγνώριση έργων ως ορφανών και για τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων, 
προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου 
στην εσωτερική αγορά όσον αφορά τη 
χρήση ορφανών έργων από βιβλιοθήκες, 
μουσεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αρχεία, 
ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς 
και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς.

(7) Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να 
υιοθετηθεί μια κοινή προσέγγιση για την 
αναγνώριση έργων ως ορφανών και για τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων, 
προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου 
στην εσωτερική αγορά όσον αφορά τη 
χρήση ορφανών έργων από βιβλιοθήκες, 
μουσεία, γραφεία μητρώων, αρχεία, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς,
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και 
άλλους πολιτιστικούς φορείς στα κράτη 
μέλη, καθώς και ιδιωτικές συλλογές.

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στα κινηματογραφικά, ακουστικά και 
οπτικοακουστικά έργα που υπάρχουν στα 
αρχεία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών και παράχθηκαν από αυτούς 
περιλαμβάνονται ορφανά έργα. 
Λαμβανομένης υπόψη της ειδικής θέσης 
των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών ως 
παραγωγών ακουστικού και 
οπτικοακουστικού υλικού και της 
ανάγκης να ληφθούν μέτρα για να 
περιοριστούν τα φαινόμενα ορφανών 
έργων στο μέλλον, είναι σκόπιμο να 
καθοριστεί οριακή ημερομηνία σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
όσον αφορά τα έργα που υπάρχουν στα 
αρχεία ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.

διαγράφεται
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Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) επιβάλλεται να αποτραπεί η 
δημιουργία νέων ορφανών έργων στο 
μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα 
αυξανόμενη παραγωγή και διάδοση 
δημιουργικού περιεχομένου στην
ψηφιακή εποχή. Απαιτούνται σαφείς 
οδηγίες για τον τρόπο προσδιορισμού και 
εντοπισμού των κατόχων δικαιωμάτων, 
καθώς και ειδική καταχώρηση, ως 
προϋπόθεση για την πλήρη άσκηση των 
δικαιωμάτων. Επίσης, είναι απαραίτητο 
να δημιουργηθεί ένα μεστό πλαίσιο για 
την απόκτηση των δικαιωμάτων. Το 
νομικό πλαίσιο πρέπει να είναι ανοικτό σε 
τεχνικές εξελίξεις και αρκετά ευέλικτο 
ώστε να επιτρέπει μελλοντικές συμβάσεις 
μεταξύ κατόχων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, τα κινηματογραφικά, ακουστικά 
και οπτικοακουστικά έργα που υπάρχουν 
στα αρχεία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών θα πρέπει να θεωρείται ότι 
περιλαμβάνουν έργα που ανατέθηκαν από 
τους εν λόγω οργανισμούς για 
αποκλειστικά δική τους εκμετάλλευση.

(9) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, τα κινηματογραφικά έργα και τα 
έργα που αποτελούν μέρος ακουστικών 
και οπτικοακουστικών έργων, 
φωτογραφίες και άλλες εικόνες, που 
υπάρχουν στα αρχεία ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών και άλλων πολιτιστικών 
φορέων θα πρέπει να θεωρείται ότι 
περιλαμβάνουν έργα που ανατέθηκαν από 
τους εν λόγω οργανισμούς για 
αποκλειστικά δική τους εκμετάλλευση.

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για λόγους διεθνούς αβρότητας, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται αποκλειστικά σε έργα που 
δημοσιεύθηκαν ή αναμεταδόθηκαν για 
πρώτη φορά σε κράτος μέλος.

διαγράφεται

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προτού να δύναται ένα έργο να 
θεωρηθεί ορφανό, θα πρέπει να διεξάγεται 
καλόπιστη και εύλογη επιμελής 
αναζήτηση του δημιουργού. Θα πρέπει να 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
προβλέπουν ότι η εν λόγω επιμελής 
αναζήτηση μπορεί να διενεργείται από 
τους οργανισμούς που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία ή από άλλους 
οργανισμούς.

(12) Προτού να δύναται ένα έργο να 
θεωρηθεί ορφανό, θα πρέπει να διεξάγεται 
μια λογική επιμελής αναζήτηση των 
κατόχων των δικαιωμάτων του. Τα
κράτη μέλη πρέπει να φροντίζουν ώστε οι 
οργανισμοί που επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν το έργο αυτό να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε να 
διενεργούν αυτή την επιμελή αναζήτηση 
με δικά τους μέσα ή να την αναθέτουν σε 
άλλους οργανισμούς, περιλαμβανομένων 
των εταιριών συλλογικής διαχείρισης.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί 
εναρμονισμένη προσέγγιση σχετικά με την 
εν λόγω επιμελή αναζήτηση, προκειμένου 
να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας στην Ένωση. Μια επιμελής 
αναζήτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
αναζήτηση σε ανοιχτές στο κοινό βάσεις 
δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με την κατάσταση ενός έργου από 

(13) Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί 
εναρμονισμένη προσέγγιση σχετικά με την 
εν λόγω επιμελή αναζήτηση, προκειμένου 
να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας στην Ένωση. Μια επιμελής 
αναζήτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
αναζήτηση σε ανοιχτές στο κοινό βάσεις 
δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με την κατάσταση ενός έργου από 
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πλευράς δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Εξάλλου, προκειμένου να 
αποφεύγεται επανάληψη της δαπανηρής 
ψηφιοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η χρήση των ορφανών 
έργων από τους οργανισμούς που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία
καταγράφεται σε βάση δεδομένων ανοιχτή 
στο κοινό. Στο μέτρο του δυνατού, οι 
ανοιχτές στο κοινό βάσεις δεδομένων με 
τα αποτελέσματα αναζήτησης και τη 
χρήση των ορφανών έργων θα πρέπει να 
είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες 
κατά τρόπο που να επιτρέπει την 
αλληλοσύνδεσή τους σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο και την πρόσβαση σε αυτές μέσω 
ενιαίας πύλης.

πλευράς δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Εξάλλου, προκειμένου να 
αποφεύγεται επανάληψη της δαπανηρής 
ψηφιοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η χρήση των ορφανών 
έργων καταγράφεται σε βάση δεδομένων 
ανοιχτή στο κοινό. Στο μέτρο του δυνατού, 
οι ανοιχτές στο κοινό βάσεις δεδομένων με 
τα αποτελέσματα αναζήτησης και τη 
χρήση των ορφανών έργων θα πρέπει να 
είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες 
κατά τρόπο που να επιτρέπει την 
αλληλοσύνδεσή τους σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο και την πρόσβαση σε αυτές μέσω 
ενιαίας πύλης.

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα ορφανά έργα ενδέχεται να έχουν 
πολλούς δημιουργούς ή να περιλαμβάνουν 
άλλα έργα ή προστατευόμενο αντικείμενο. 
Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει 
τα δικαιώματα γνωστών ή ταυτοποιημένων 
κατόχων δικαιωμάτων.

(14) Τα ορφανά έργα ενδέχεται να έχουν 
πολλούς κατόχους των δικαιωμάτων ή να 
περιλαμβάνουν άλλα έργα ή 
προστατευόμενο αντικείμενο. Η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τα 
δικαιώματα γνωστών ή ταυτοποιημένων 
κατόχων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι 
δημιουργοί έχουν δικαίωμα να διακόψουν 
το καθεστώς των έργων τους ως 
ορφανών σε περίπτωση που εμφανιστούν 
για να αξιώσουν την κυριότητα των 
έργων τους.

διαγράφεται
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Με στόχο την προαγωγή της γνώσης 
και του πολιτισμού, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να επιτρέπουν στις βιβλιοθήκες, τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα μουσεία που 
είναι ανοιχτά στο κοινό, καθώς και σε 
αρχεία, ιδρύματα κινηματογραφικής 
κληρονομιάς και δημόσιους 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς να 
διαθέτουν στο κοινό και να αναπαράγουν 
ορφανά έργα, εφόσον η εν λόγω χρήση 
συμβάλλει στην εκπλήρωση της 
αποστολής που εκτελούν για το δημόσιο 
συμφέρον, και συγκεκριμένα στη 
συντήρηση, την αποκατάσταση και την 
παροχή πολιτιστικής και εκπαιδευτικής 
πρόσβασης σε έργα που περιλαμβάνονται 
στις συλλογές τους. Ως ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς, για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει 
να νοούνται και οι οργανισμοί που έχουν 
οριστεί από τα κράτη μέλη για τη συλλογή, 
την καταγραφή, τη συντήρηση και την 
αποκατάσταση ταινιών που αποτελούν 
μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς τους.

(17) Με στόχο την προαγωγή της γνώσης 
και του πολιτισμού, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να επιτρέπουν στις βιβλιοθήκες, τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα μουσεία που 
είναι ανοιχτά στο κοινό, καθώς και σε 
αρχεία, μητρώα, ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς και 
δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς να διαθέτουν στο κοινό, να 
κοινοποιούν και να αναπαράγουν ορφανά 
έργα, εφόσον η εν λόγω χρήση συμβάλλει 
στην εκπλήρωση της αποστολής που 
εκτελούν για το δημόσιο συμφέρον, και 
συγκεκριμένα στη συντήρηση, την 
αποκατάσταση και την παροχή 
πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πρόσβασης 
σε έργα που περιλαμβάνονται στις 
συλλογές τους. Ως ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς, για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει 
να νοούνται και οι οργανισμοί που έχουν 
οριστεί από τα κράτη μέλη για τη συλλογή, 
την καταγραφή, τη συντήρηση και την 
αποκατάσταση ταινιών που αποτελούν 
μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς τους.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι συμβατικές ρυθμίσεις δύνανται να 
διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στη 
διευκόλυνση της ψηφιοποίησης της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, με 
την έννοια ότι οι βιβλιοθήκες, τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα μουσεία ή τα 
αρχεία και τα ιδρύματα κινηματογραφικής 

(18) Οι συμβατικές ρυθμίσεις δύνανται να 
διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στη 
διευκόλυνση της ψηφιοποίησης της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, με 
την έννοια ότι οι βιβλιοθήκες, τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα μουσεία, τα 
μητρώα ή τα αρχεία, τα ιδρύματα 
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κληρονομιάς θα δύνανται, προκειμένου να 
προβούν στις επιτρεπόμενες χρήσεις βάσει 
της παρούσας οδηγίας, να συνάπτουν 
συμφωνίες με εμπορικούς εταίρους για την 
ψηφιοποίηση και τη διάθεση ορφανών 
έργων στο κοινό. Οι συμφωνίες αυτές 
μπορεί να περιλαμβάνουν οικονομική 
συνεισφορά από τους εν λόγω εταίρους.

κινηματογραφικής κληρονομιάς, οι 
ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και άλλοι 
πολιτιστικοί φορείς στα κράτη μέλη θα 
δύνανται, προκειμένου να προβούν στις 
επιτρεπόμενες χρήσεις βάσει της παρούσας 
οδηγίας, να συνάπτουν συμφωνίες με 
εμπορικούς εταίρους για την ψηφιοποίηση,
τη διάθεση και την κοινοποίηση ορφανών 
έργων στο κοινό. Οι συμφωνίες αυτές 
μπορεί να περιλαμβάνουν οικονομική 
συνεισφορά από τους εν λόγω εταίρους.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να βελτιωθεί η 
πρόσβαση των πολιτών της Ένωσης στην 
πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, 
είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι 
τα ορφανά έργα που έχουν γίνει ψηφιακά 
και διατίθενται στο κοινό σε κάποιο 
κράτος μέλος διατίθενται επίσης και σε
άλλα κράτη μέλη. Οι δημόσιες 
βιβλιοθήκες, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
τα μουσεία, τα αρχεία, τα ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς και οι 
δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί 
που χρησιμοποιούν ένα ορφανό έργο 
προκειμένου να επιτύχουν τις αποστολές 
τους δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να 
είναι σε θέση να καθιστούν το ορφανό 
έργο διαθέσιμο στο κοινό σε άλλα κράτη 
μέλη.

(19) Προκειμένου να βελτιωθεί η 
πρόσβαση των πολιτών της Ένωσης στην 
πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, 
είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι 
τα ορφανά έργα που έχουν γίνει ψηφιακά 
και διατίθενται ή γνωστοποιούνται στο 
κοινό σε κάποιο κράτος μέλος διατίθενται 
επίσης και σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να (20) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
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θίγει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη όσον αφορά τη διαχείριση 
δικαιωμάτων, όπως οι διευρυμένες 
συλλογικές άδειες.

θίγει τις υφιστάμενες ή τις μελλοντικές 
ρυθμίσεις όσον αφορά τη διαχείριση 
δικαιωμάτων στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Όταν ένα κράτος μέλος παρέχει την 
άδεια, υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, για τη 
χρήση ορφανών έργων από δημόσιες 
βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
μουσεία, αρχεία, ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς ή 
δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς για σκοπούς πέραν της 
αποστολής τους δημοσίου συμφέροντος, 
θα πρέπει να αμείβονται οι κάτοχοι 
δικαιωμάτων που εμφανίζονται για να 
διεκδικήσουν τα έργα τους. Για την εν 
λόγω αμοιβή θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη το είδος του έργου και η σχετική 
χρήση. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέπουν ότι τα έσοδα που 
εισπράττονται από την εν λόγω χρήση 
ορφανών έργων για σκοπούς αμοιβής, 
αλλά δεν έχουν απαιτηθεί μετά τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, θα πρέπει να συμβάλλουν 
στη χρηματοδότηση πηγών 
πληροφόρησης για τα δικαιώματα, 
πράγμα το οποίο θα διευκολύνει την 
επιμελή αναζήτηση, με φθηνά και 
αυτόματα μέσα, όσον αφορά κατηγορίες 
έργων που εμπίπτουν πράγματι ή 
ενδεχομένως στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

(22) Όταν ένα κράτος μέλος παρέχει την 
άδεια, υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, για τη 
χρήση ορφανών έργων από δημόσιες 
βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
μουσεία, αρχεία, ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς ή 
δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς για σκοπούς πέραν της 
αποστολής τους δημοσίου συμφέροντος, 
θα πρέπει να αμείβονται οι κάτοχοι 
δικαιωμάτων που εμφανίζονται για να 
διεκδικήσουν τα έργα τους. Για την εν 
λόγω αμοιβή θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη το είδος του έργου και η σχετική 
χρήση. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέπουν ότι τα έσοδα που 
εισπράττονται από την εν λόγω χρήση 
ορφανών έργων για σκοπούς αμοιβής, 
αλλά δεν έχουν απαιτηθεί μετά τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, θα πρέπει να 
χρησιμεύουν για κοινωνικούς και 
πολιτιστικούς σκοπούς δημοσίου 
συμφέροντος. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν αυτά τα έσοδα να 
χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν το 
κόστος της επιμελούς αναζήτησης ή της 
συντήρησης και φροντίδας των βάσεων 
δεδομένων που απαιτούνται για αυτόν τον 
σκοπό.

Τροπολογία 22
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία αφορά ορισμένες 
χρήσεις ορφανών έργων από δημόσιες 
βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή 
μουσεία, καθώς και από αρχεία, ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς και 
δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς.

1. Η παρούσα οδηγία αφορά ορισμένες 
χρήσεις ορφανών έργων στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για 
έργα που δημοσιεύθηκαν ή
αναμεταδόθηκαν για πρώτη φορά σε 
κράτος μέλος και τα οποία είναι:

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για 
έργα που δημοσιεύθηκαν,
αναμεταδόθηκαν, εκτέθηκαν, έγιναν 
διαθέσιμα ή κοινοποιήθηκαν για πρώτη 
φορά σε κράτος μέλος και τα οποία είναι:

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Έργα που δημοσιεύθηκαν με τη μορφή 
βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, 
εφημερίδων, περιοδικών ή άλλων γραπτών 
κειμένων, και τα οποία περιλαμβάνονται 
στις συλλογές δημόσιων βιβλιοθηκών, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μουσείων ή 
αρχείων, ή

(1) Έργα που δημοσιεύθηκαν με τη μορφή 
βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, 
εφημερίδων, περιοδικών ή άλλων γραπτών 
κειμένων, φωτογραφιών και έργων 
τέχνης, ή

Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Κινηματογραφικά, ακουστικά ή 
οπτικοακουστικά έργα που παράχθηκαν 
από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 
2002 και περιλαμβάνονται στα αρχεία 
τους.

(3) Κινηματογραφικά έργα ή έργα που 
αποτελούν τμήμα ακουστικών και 
οπτικοακουστικών έργων, που 
παράχθηκαν από ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς και περιλαμβάνονται στα 
αρχεία τους.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Μαγνητοσκοπήσεις ζωντανών 
παραστάσεων ή φωτογράφηση και λοιπές 
λήψεις δημόσιων παραστάσεων, που 
περιέχονται στις συλλογές άλλων 
πολιτιστικών ιδρυμάτων.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Ορισμός

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ως «κάτοχοι δικαιωμάτων» νοούνται οι 
δημιουργοί έργων και οι κάτοχοι των 
δικαιωμάτων συγγενούς 
προστατευόμενου αντικειμένου.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα έργο θεωρείται ορφανό εάν ο 
κάτοχος των δικαιωμάτων του έργου δεν 
ταυτοποιηθεί ή, ακόμα και αν έχει 
ταυτοποιηθεί, δεν εντοπιστεί μετά από τη 
διενέργεια επιμελούς αναζήτησης του 
κατόχου των δικαιωμάτων σύμφωνα με το 
άρθρο 3.

1. Ένα έργο θεωρείται ορφανό εάν ένας ή 
περισσότεροι από τους κατόχους των 
δικαιωμάτων δεν ταυτοποιηθεί ή, ακόμα 
και αν έχει ταυτοποιηθεί, δεν εντοπιστεί 
μετά από τη διενέργεια επιμελούς 
αναζήτησης του κατόχου των δικαιωμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 3.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που ένα έργο έχει 
περισσότερους από έναν κατόχους 
δικαιωμάτων, και ένας από αυτούς έχει 
ταυτοποιηθεί και εντοπιστεί, το έργο δεν 
θεωρείται ορφανό.

2. Σε περίπτωση που ένα έργο έχει 
περισσότερους από έναν κατόχους 
δικαιωμάτων, η έγκριση που 
παραχωρείται από τους κατόχους 
δικαιωμάτων που στάθηκε δυνατό να 
εντοπιστούν θεωρείται επαρκής για τη 
χρήση του συνόλου του έργου, εάν οι 
λοιποί κάτοχοι δικαιωμάτων προστασίας 
δεν μπόρεσαν να ταυτοποιηθούν ή να 
εντοπιστούν. Στις περιπτώσεις έργων των 
οποίων τα μεμονωμένα μέρη μπορούν να 
αποδοθούν σαφώς σε διαφορετικούς 
κατόχους δικαιωμάτων, κάθε τμήμα του 
έργου συνιστά αντικείμενο ειδικής 
έρευνας προκειμένου να προσδιοριστεί 
εάν πρόκειται για ορφανό έργο κατά την 
έννοια της παραγράφου 1.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πηγές που είναι κατάλληλες για κάθε 
κατηγορία έργων καθορίζονται από κάθε 
κράτος μέλος, κατόπιν διαβούλευσης με 

2. Οι πηγές που είναι κατάλληλες για κάθε 
κατηγορία έργων ή οποιοδήποτε άλλο 
προστατευόμενο αντικείμενο 
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τους κατόχους δικαιωμάτων και τους 
χρήστες, και περιλαμβάνουν τις πηγές που 
αναφέρονται στο παράρτημα.

καθορίζονται από κάθε κράτος μέλος, 
κατόπιν συμφωνίας με τους κατόχους 
δικαιωμάτων και τους χρήστες, και 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις πηγές που 
αναφέρονται στο παράρτημα.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διενέργεια επιμελούς αναζήτησης 
απαιτείται να διεξάγεται μόνο στο κράτος 
μέλος της πρώτης δημοσίευσης ή 
αναμετάδοσης.

3. Η διενέργεια επιμελούς αναζήτησης 
απαιτείται να διεξάγεται μόνο στο κράτος 
μέλος της πρώτης δημοσίευσης,
αναμετάδοσης, έκθεσης, διάθεσης ή 
δημόσιας κοινοποίησης πριν από τη 
χρήση του έργου. Ωστόσο, όπου υπάρχει 
εύλογη αβεβαιότητα ως προς τον τόπο 
της πρώτη δημοσίευσης, αναμετάδοσης, 
έκθεσης, διάθεσης ή δημόσιας 
κοινοποίησης  οι επιμελείς αναζητήσεις 
μπορούν να επεκταθούν και σε άλλα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Σε περίπτωση που ένα 
κινηματογραφικό ή οπτικοακουστικό 
έργο είναι γνωστό ότι είναι συμπαραγωγή, 
η επιμελής αναζήτηση πρέπει να 
διενεργηθεί σε κάθε κράτος μέλος όπου 
πραγματοποιήθηκε η συμπαραγωγή.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν ένα έργο του οποίου οι 
κάτοχοι δικαιωμάτων δεν έχουν 
εντοπιστεί, ακόμη και μετά από επιμελή 
αναζήτηση, μπορούν να αναθέτουν σε 
δεόντως εξουσιοδοτημένες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης να ενεργούν για 
λογαριασμό των κατόχων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν, όταν αυτό είναι 
συμβατό με το δίκαιο της ΕΕ και τις 
διεθνείς συμφωνίες σχετικά με τα 
δικαιώματα δημιουργού και τα συγγενή 
δικαιώματα, να εγκρίνουν συνολικές 
ρυθμίσεις με τις οποίες να εισάγονται 
απλά και ευρέα συστήματα αναγνώρισης 
δικαιωμάτων.

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
κάτοχος των δικαιωμάτων ενός έργου που 
θεωρείται ορφανό έχει, ανά πάσα στιγμή, 
τη δυνατότητα να θέσει τέλος στο 
καθεστώς του έργου ως ορφανού.

Όταν ένα έργο που θεωρείται ορφανό έχει 
έναν μόνο κάτοχο δικαιωμάτων, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι αυτός ο κάτοχος 
των δικαιωμάτων έχει, ανά πάσα στιγμή, 
τη δυνατότητα να θέσει τέλος στο 
καθεστώς του έργου ως ορφανού.

Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Αμοιβή των κατόχων δικαιωμάτων

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων οι οποίοι θέτουν 
τέλος στο καθεστώς ενός έργου ως 
ορφανού σύμφωνα με το άρθρο 5, 
αμείβονται για τη χρήση που έχει γίνει 
στο έργο τους από τους οργανισμούς που 
το έχουν χρησιμοποιήσει. Οι κάτοχοι 
δικαιωμάτων μπορούν να διεκδικήσουν 
την αμοιβή τους μέσα σε περίοδο που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη, η οποία 
δεν είναι μικρότερη των πέντε ετών από 
την ημερομηνία της πράξης η οποία 
γέννησε την αξίωση. Εάν μια εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 3, παράγραφος 4, στοιχείο β), 
δικαιούνταν να εισπράττει την αμοιβή 
των κατόχων δικαιωμάτων ως 
αντιπρόσωπος, η αξίωση για αμοιβή 
διατυπώνεται εναντίον της εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν ένα ορφανό έργο με τους 
κατωτέρω τρόπους:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
ορφανά έργα ή οι ορφανές συμβολές σε 
έργα δύνανται να χρησιμοποιηθούν με 
τους κατωτέρω τρόπους:

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) θέτοντας το ορφανό έργο στη διάθεση 
του κοινού, κατά την έννοια του άρθρου 3 
της οδηγίας 2001/29/ΕΚ·

α) κοινοποιώντας το ορφανό έργο και 
θέτοντάς το στη διάθεση του κοινού, κατά 
την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 
2001/29/ΕΚ·

Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, εκτός εάν προβλέπεται άλλως 
στο άρθρο 7, οι οργανισμοί που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ορφανά 
έργα για να επιτύχουν στόχους που δεν 
εμπίπτουν στις αποστολές τους δημοσίου 
συμφέροντος, και συγκεκριμένα στη 
συντήρηση, την αποκατάσταση και την 
παροχή πολιτιστικής και εκπαιδευτικής
πρόσβασης στα έργα που περιλαμβάνονται 
στις συλλογές τους.

2. Ωστόσο, οι οργανισμοί που 
χρησιμοποιούν ορφανά έργα δεν μπορούν 
να το πράττουν για να επιτύχουν στόχους 
που δεν εμπίπτουν στις αποστολές τους 
δημοσίου συμφέροντος, και συγκεκριμένα 
στη συντήρηση και την αποκατάσταση 
έργων που περιλαμβάνονται στις συλλογές 
τους και την παροχή πρόσβασης στα έργα 
αυτά για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς 
και ερευνητικούς σκοπούς.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
επιλέξουν μια δεδομένη μέθοδο για τη 
διαχείριση δικαιωμάτων, όπως 
διευρυμένη συλλογική αδειοδότηση. Οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας ισχύουν 
με την επιφύλαξη των σχετικών 
υφιστάμενων ή μελλοντικών ρυθμίσεων 
σε κράτη μέλη.

Τροπολογία 41
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Προκειμένου η παρούσα οδηγία να 
είναι πλήρως αποτελεσματική, οι 
ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί πρέπει να 
μπορούν να χρησιμοποιούν 
αναγνωρισμένα ορφανά έργα, υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, κατά τη διάρκεια των 
συνήθων δραστηριοτήτων τους.

Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Εγκεκριμένες χρήσεις ορφανών έργων

Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να παρέχουν 
άδεια στους οργανισμούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
να χρησιμοποιούν ένα ορφανό έργο για 
άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
υπό την προϋπόθεση ότι:

διαγράφεται

Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) οι οργανισμοί που αναφέρονται στο διαγράφεται
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άρθρο 1 παράγραφος 1 τηρούν αρχεία της 
επιμελούς αναζήτησης που διεξήγαγαν·

Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) οι οργανισμοί τηρούν αρχεία ανοιχτά 
στο κοινό σχετικά με τη χρήση των 
ορφανών έργων από τον οργανισμό·

διαγράφεται

Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) στην περίπτωση ορφανού έργου όπου 
ο κάτοχος δικαιωμάτων έχει 
ταυτοποιηθεί, αλλά δεν έχει εντοπιστεί, το 
όνομα του κατόχου δικαιωμάτων 
αναφέρεται σε κάθε χρήση του έργου·

διαγράφεται

Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) οι κάτοχοι δικαιωμάτων που θέτουν 
τέλος στο καθεστώς του έργου ως 
ορφανού, κατά την έννοια του άρθρου 5, 
αμείβονται για τη χρήση του έργου που 
έχει γίνει από τους οργανισμούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) οι κάτοχοι δικαιωμάτων δύνανται να 
αξιώσουν την αμοιβή τους βάσει του 
σημείου 4 εντός προθεσμίας που ορίζεται 
από τα κράτη μέλη και η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε ετών 
από την ημερομηνία της πράξης που 
γέννησε την αξίωση.

διαγράφεται

Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν 
τα μέσα για την παροχή άδειας χρήσης 
κατά την έννοια της παραγράφου 1, και 
παραμένουν ελεύθερα να αποφασίσουν 
για τη χρήση οιωνδήποτε εσόδων δεν 
έχουν απαιτηθεί μετά τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 σημείο 5.

διαγράφεται

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Τεκμηρίωση και πρωτοκόλληση της 

χρήσης και της αμοιβής
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
διεξοδική έρευνα για ορφανά έργα ή 
ορφανές συμβολές σε έργα τεκμηριώνεται 
δημοσίως. Για αυτόν τον σκοπό, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή, καθορίζουν 
ενιαία ελάχιστα πρότυπα που ισχύουν σε 
ολόκληρη την ΕΕ και επιδιώκουν την 
δημιουργία ή χρήση κεντρικής βάσης 
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δεδομένων.
2. Στην περίπτωση ορφανών έργων ή 
ορφανών συμβολών σε έργα όπου οι 
κάτοχοι των δικαιωμάτων έχουν 
ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν εντοπιστεί, 
τα ονόματα των προσώπων αυτών 
αναφέρονται όποτε γίνεται χρήση των 
έργων.
3. Τα έσοδα που είναι διαθέσιμα στο 
πλαίσιο των εταιριών συλλογικής 
διαχείρισης και τα οποία δεν έχουν 
απαιτηθεί μετά από το πέρας της 
περιόδου που ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 5α, χρησιμοποιούνται για τους 
σκοπούς για τους οποίους οι εταιρίες 
συλλογικής διαχείρισης χρησιμοποιούν 
συνήθως τέτοια έσοδα. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν αυτά τα έσοδα 
να χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν το 
κόστος των διεξοδικών ερευνών ή της 
συντήρησης και φροντίδας των βάσεων 
δεδομένων που απαιτούνται για αυτόν τον 
σκοπό.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Προληπτικά μέτρα

Σε συντονισμό με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
τα κράτη μέλη προωθούν όλα τα 
προληπτικά μέτρα που ενδέχεται να 
περιορίσουν την εμφάνιση ορφανών 
έργων και να μειώσουν τον αριθμό τους.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Χρονική εφαρμογή

1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
εφαρμόζονται σε όλα τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 1, τα οποία στις 
[ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο], προστατεύονται από τη 
νομοθεσία των κρατών μελών στον τομέα 
των πνευματικών δικαιωμάτων.
2. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
θίγει τις πράξεις που έχουν συναφθεί και 
τα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί πριν 
από τις [ημερομηνία μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο].

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ο σύνδεσμος εκδοτών στην αντίστοιχη 
χώρα και οι ενώσεις συγγραφέων και 
δημοσιογράφων·

α) Οι εκδότες και ο σύνδεσμος εκδοτών 
στην αντίστοιχη χώρα και οι ενώσεις 
συγγραφέων και δημοσιογράφων·

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – στοιχείο 3 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Ο εκδοτικός οίκος.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για οπτικοακουστικά έργα που 
περιλαμβάνονται στις συλλογές ιδρυμάτων 
κινηματογραφικής κληρονομιάς και 
δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών:

(5) Για οπτικοακουστικά έργα που 
περιλαμβάνονται στις συλλογές ιδρυμάτων 
κινηματογραφικής κληρονομιάς και 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών:
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