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Τροπολογία 38
Petra Kammerevert

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.

(1) Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία, τα αρχεία, 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς και οι 
ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, καθώς και 
οι ιδιωτικές συλλογές έχουν ξεκινήσει 
ψηφιοποίηση των συλλογών ή των αρχείων 
τους. Οι φορείς αυτοί συμβάλλουν στη 
διατήρηση και τη διάδοση της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς, γεγονός που 
είναι επίσης σημαντικό για τη δημιουργία 
Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, 
όπως η Europeana.

Or. de

Τροπολογία 39
Maria Badia i Cutchet

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 

(1) Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία, τα αρχεία, 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς και οι 
δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί στα 
κράτη μέλη έχουν ξεκινήσει μεγάλης 
κλίμακας ψηφιοποίηση των συλλογών ή 
των αρχείων τους, προκειμένου να 
δημιουργήσουν Ευρωπαϊκές Ψηφιακές 
Βιβλιοθήκες. Συμβάλλουν επίσης στη 
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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 
ψηφιοποίησης έντυπου υλικού, 
αναζήτησης και ευρετηρίασης ενισχύουν 
την ερευνητική αξία των συλλογών των 
βιβλιοθηκών.

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 αξία των συλλογών των 
βιβλιοθηκών.

Or. es

Τροπολογία 40
Rolandas Paksas

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 
ψηφιοποίησης έντυπου υλικού, 
αναζήτησης και ευρετηρίασης ενισχύουν 
την ερευνητική αξία των συλλογών των 

(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 παρέχουν στο κοινό τη 
δυνατότητα πρόσβασης στην πλούσια και 
ποικίλη πολιτιστική κληρονομιά της 
Ευρώπης και συμβάλλουν σ' αυτή την 
κληρονομιά, πράγμα που είναι επίσης 
σημαντικό για τη δημιουργία Ευρωπαϊκών 
Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, όπως η 
Europeana. Οι τεχνολογίες μαζικής 
ψηφιοποίησης έντυπου υλικού, 
αναζήτησης και ευρετηρίασης ενισχύουν 
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βιβλιοθηκών. την ερευνητική αξία των συλλογών των 
βιβλιοθηκών.

Or. lt

Τροπολογία 41
Malika Benarab-Attou

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 
ψηφιοποίησης έντυπου υλικού, 
αναζήτησης και ευρετηρίασης ενισχύουν 
την ερευνητική αξία των συλλογών των 
βιβλιοθηκών.

(1) Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία, τα αρχεία, 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς, οι 
δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και 
άλλοι πολιτιστικοί φορείς 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, οι 
δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και 
άλλοι πολιτιστικοί φορείς 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 
ψηφιοποίησης έντυπου υλικού, 
αναζήτησης και ευρετηρίασης ενισχύουν 
την ερευνητική αξία των συλλογών των 
βιβλιοθηκών.

Or. en

Τροπολογία 42
Zoltán Bagó
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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.

(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
μητρώα, 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.

Or. hu

Τροπολογία 43
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ανάγκη προώθησης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας της γνώσης και της 
καινοτομίας στην εσωτερική αγορά είναι 
σημαντικό μέρος της Στρατηγικής Ευρώπη 
2020, όπως επισημαίνεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 
2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», η 
οποία περιλαμβάνει στις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες της την ανάπτυξη ενός 
Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.

(2) Η ανάγκη προώθησης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας της γνώσης και της 
καινοτομίας στην εσωτερική αγορά είναι 
σημαντικό μέρος της Στρατηγικής Ευρώπη 
2020, όπως επισημαίνεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 
2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», η 
οποία περιλαμβάνει στις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες της την ανάπτυξη ενός 
Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.  
Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 δεν μπορεί 
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να υλοποιηθεί εάν δεν δημιουργηθεί μια 
πραγματική ενιαία αγορά  πνευματικής 
ιδιοκτησίας.

Or. lt

Τροπολογία 44
Jean-Marie Cavada

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 έργων των οποίων ο/οι
κάτοχος/οι των δικαιωμάτων δεν 
έχει/έχουν ταυτοποιηθεί, ή ακόμα και αν
έχει/έχουν ταυτοποιηθεί, δεν έχει/έχουν
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.

Or. fr

Τροπολογία 45
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

(3) Η δημιουργία νομικού πλαισίου για τη 
διευκόλυνση της ψηφιοποίησης και της 
διάδοσης έργων των οποίων ο κάτοχος 
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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.

των δικαιωμάτων 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.

Or. en

Τροπολογία 46
Emma McClarkin

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 έργων των οποίων ο κάτοχος 
των δικαιωμάτων 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με το άρθρο 2, όπου χρησιμοποιείται ο όρος του κατόχου δικαιωμάτων, η 
έννοια του " κατόχου των δικαιωμάτων" πρέπει να προτιμηθεί έναντι του "δημιουργού".



AM\876815EL.doc 9/99 PE472.126v01-00

EL

Τροπολογία 47
Maria Badia i Cutchet

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 λεγόμενων ορφανών έργων των 
οποίων ο δημιουργός 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.

Or. es

Τροπολογία 48
Petra Kammerevert

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, 

(3) Η δημιουργία νομικού πλαισίου για τη 
διευκόλυνση της ψηφιοποίησης και της 
διάδοσης έργων των οποίων ο δημιουργός
ή ο κάτοχος κάποιου συγγενικού 
δικαιώματος 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 
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την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών – Ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη.

Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών – Ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη.

Or. de

Τροπολογία 49
Rolandas Paksas

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 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. Η ψηφιοποίηση και διάδοση 
ορφανών έργων αποτελούν μια ιδιαίτερη 
πολιτιστική και οικονομική πρόκληση.

Or. lt

Τροπολογία 50
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
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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
δημιουργού πριν από την ψηφιοποίηση και 
τη διάθεση ενός έργου στο κοινό.

(4) Τα αποκλειστικά δικαιώματα που 
έχουν οι κάτοχοι των δικαιωμάτων 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 κατόχου 
των δικαιωμάτων πριν από την 
ψηφιοποίηση και τη διάθεση ενός έργου 
στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 51
Emma McClarkin

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 
δημιουργού πριν από την ψηφιοποίηση και 
τη διάθεση ενός έργου στο κοινό.

(4) Τα αποκλειστικά δικαιώματα που 
έχουν οι κάτοχοι των δικαιωμάτων 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 
δημιουργού πριν από την ψηφιοποίηση και 
τη διάθεση ενός έργου στο κοινό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με το άρθρο 2, όπου χρησιμοποιείται ο όρος του κατόχου δικαιωμάτων, η 
έννοια του " κατόχου των δικαιωμάτων" πρέπει να προτιμηθεί έναντι του "δημιουργού".

Τροπολογία 52
Jean-Marie Cavada

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 
δημιουργού πριν από την ψηφιοποίηση και 
τη διάθεση ενός έργου στο κοινό.

(4) Τα αποκλειστικά δικαιώματα που 
έχουν οι κάτοχοι δικαιωμάτων 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/των 
κατόχου/κατόχων των δικαιωμάτων πριν 
από την ψηφιοποίηση και τη διάθεση ενός 
έργου στο κοινό.

Or. fr

Τροπολογία 53
Maria Badia i Cutchet

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 

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

22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση 
ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του 
δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων 
στην κοινωνία της πληροφορίας, 
προϋποθέτουν τη συναίνεση του 
δημιουργού πριν από την ψηφιοποίηση και 
τη διάθεση ενός έργου στο κοινό.

Or. es

Τροπολογία 54
Helga Trüpel

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 
δημιουργού πριν από την ψηφιοποίηση και 
τη διάθεση ενός έργου στο κοινό.

(4) Τα αποκλειστικά δικαιώματα που 
έχουν οι δημιουργοί για την αναπαραγωγή 
και την κοινοποίηση 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 
δημιουργού πριν από την ψηφιοποίηση και 
τη διάθεση ενός έργου στο κοινό.

Or. de

Τροπολογία 55
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα αποκλειστικά δικαιώματα που 
έχουν οι δημιουργοί για την αναπαραγωγή 

(4) Τα αποκλειστικά δικαιώματα που 
έχουν οι δημιουργοί για την αναπαραγωγή 
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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 
δημιουργού πριν από την ψηφιοποίηση και 
τη διάθεση ενός έργου στο κοινό.

την κοινοποίηση 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 
δημιουργού πριν από την ψηφιοποίηση και 
τη διάθεση ενός έργου στο κοινό.

Or. de

Τροπολογία 56
Petra Kammerevert

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.

Or. de

Τροπολογία 57
Helga Trüpel

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 ή την κοινοποίηση των 
έργων στο κοινό.
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Or. de

Τροπολογία 58
Maria Badia i Cutchet

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 ή τη διάδοση των έργων στο 
κοινό.

Or. es

Τροπολογία 59
Zoltán Bagó

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 του 
δημιουργού για την αναπαραγωγή ή τη 
διάθεση των έργων στο κοινό.

Or. hu

Τροπολογία 60
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
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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 
δυσχεραίνουν την πρόσβαση και την 
χρησιμοποίηση των εν λόγω προϊόντων 
και υπηρεσιών. Συνεπώς, κρίνεται 
σκόπιμη η διασφάλιση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης του καθεστώτος ενός έργου 
ως ορφανού.

Or. es

Τροπολογία 61
Petra Kammerevert

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.

Or. de
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Τροπολογία 62
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αρχεία, 
ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς 
και ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 63
Helga Trüpel

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, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αρχεία, 
ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς 
και ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Or. de
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Τροπολογία 64
Zoltán Bagó

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, μητρώα, αρχεία, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, ιδρύματα κινηματογραφικής 
κληρονομιάς και δημόσιους 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Or. hu

Τροπολογία 65
Rolandas Paksas

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) Η φύση της διακυβέρνησης των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
είναι επίσης κρίσιμη για την άνθιση του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού και της 
ποιότητας ζωής που απολαύουν οι 
ευρωπαίου πολίτες. 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 
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οργανισμούς.

Or. lt

Τροπολογία 66
Malika Benarab-Attou

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, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αρχεία, 
ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς 
και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς και άλλους πολιτιστικούς 
φορείς.

Or. en

Τροπολογία 67
Petra Kammerevert

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 

διαγράφεται
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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.

Or. de

Τροπολογία 68
Morten Løkkegaard

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.

(8) Στα κινηματογραφικά, ακουστικά και 
οπτικοακουστικά έργα που υπάρχουν στα 
αρχεία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών και παράχθηκαν από αυτούς 
περιλαμβάνονται ορφανά έργα.

Or. en

Τροπολογία 69
Marietje Schaake

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
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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.

(8) Στα κινηματογραφικά, ακουστικά και 
οπτικοακουστικά έργα που υπάρχουν στα 
αρχεία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών και παράχθηκαν από αυτούς 
περιλαμβάνονται ορφανά έργα.

Or. en

Τροπολογία 70
Jean-Marie Cavada

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.

(8) Στα κινηματογραφικά, ακουστικά και 
οπτικοακουστικά έργα που υπάρχουν στα 
αρχεία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών και παράχθηκαν από αυτούς
ενδέχεται να περιλαμβάνονται ορφανά 
έργα. Λαμβανομένης υπόψη της ειδικής 
θέσης των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών 
ως παραγωγών ακουστικού και 
οπτικοακουστικού υλικού πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για να περιοριστούν τα 
φαινόμενα ορφανών έργων στο μέλλον.
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Or. fr

Τροπολογία 71
Maria Badia i Cutchet

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.

(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 εξεταστεί με ποιον τρόπο 
γίνεται η διαχείριση των έργων που 
υπάρχουν στα αρχεία ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας·

Or. es

Τροπολογία 72
Marie-Christine Vergiat

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 

(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 
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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.

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 δημόσιων
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.

Or. fr

Τροπολογία 73
Jean-Marie Cavada

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, ακουστικά 
και οπτικοακουστικά έργα που υπάρχουν 
στα αρχεία ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών 
θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν
παραγωγές που ανατέθηκαν και 
χρηματοδοτήθηκαν από
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και επί 
του περιεχομένου των οποίων ασκείται 
έλεγχος.

Or. fr

Τροπολογία 74
Petra Kammerevert

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 

(9) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, τα κινηματογραφικά, ακουστικά 
και οπτικοακουστικά έργα ή οι συμβολές 



PE472.126v01-00 24/99 AM\876815EL.doc

EL

στα αρχεία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών θα πρέπει να θεωρείται ότι 
περιλαμβάνουν έργα που ανατέθηκαν από 
τους εν λόγω οργανισμούς για 
αποκλειστικά δική τους εκμετάλλευση.

σε έργα, που υπάρχουν στα αρχεία 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών θα πρέπει 
να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν έργα που 
ανατέθηκαν από τους εν λόγω 
οργανισμούς για αποκλειστικά δική τους 
εκμετάλλευση.

Or. de

Τροπολογία 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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, ακουστικά 
και οπτικοακουστικά έργα που υπάρχουν 
στα αρχεία ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών 
θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν 
έργα που ανατέθηκαν από τους εν λόγω 
οργανισμούς για αποκλειστικά δική τους 
εκμετάλλευση.

Or. en

Τροπολογία 76
Helga Trüpel

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 έργα που συνιστούν μέρος
ακουστικών και οπτικοακουστικών έργων 
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 
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εκμετάλλευση.

Or. de

Τροπολογία 77
Malika Benarab-Attou

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, ακουστικά 
και οπτικοακουστικά έργα, φωτογραφίες 
και άλλες εικόνες, που υπάρχουν στα 
αρχεία δημόσιων 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.

Or. en

Τροπολογία 78
Seán Kelly

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, ως δημόσιες βιβλιοθήκες θα 
πρέπει να νοούνται οι βιβλιοθήκες που 
χρηματοδοτούνται από κρατικό 
προϋπολογισμό. 

Or. en
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Τροπολογία 79
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

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

Or. es

Τροπολογία 80
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

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.

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

Or. de

Τροπολογία 81
Helga Trüpel

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 

(12) Προτού να δύναται ένα έργο να 
θεωρηθεί ορφανό, θα πρέπει να διεξάγεται 
επιμελής αναζήτηση του δημιουργού. Θα 
πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
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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.

προβλέπουν ότι η εν λόγω επιμελής 
αναζήτηση μπορεί να διενεργείται από 
τους οργανισμούς που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία ή από άλλους 
οργανισμούς, ιδίως τις δεόντως 
εξουσιοδοτημένες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης.

Or. de

Τροπολογία 82
Sabine Verheyen

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 να 
παρέχεται στους οργανισμούς που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία η 
δυνατότητα επιλογής είτε να διενεργούν 
αυτή την επιμελή αναζήτηση με δικά 
τους μέσα ή να την αναθέτουν σε άλλους 
οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων 
εταιριών συλλογικής διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 83
Emma McClarkin

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

(12) Προτού να δύναται ένα έργο να 
θεωρηθεί ορφανό, θα πρέπει να διεξάγεται 
καλόπιστη και εύλογη επιμελής αναζήτηση
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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.

του/των κατόχου/ων των δικαιωμάτων.
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 μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί πρέπει να επωφελούνται από την παρούσα οδηγία. Επί 
πλέον, για λόγους συνέπειας με το άρθρο 2, όπου χρησιμοποιείται ο όρος του κατόχου 
δικαιωμάτων, η έννοια του " κατόχου των δικαιωμάτων" πρέπει να προτιμηθεί έναντι του 
"δημιουργού".

Τροπολογία 84
Jean-Marie Cavada

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 
καλόπιστη και εύλογη επιμελής αναζήτηση
του/των κατόχου/κατόχων δικαιωμάτων.
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.

Or. fr

Τροπολογία 85
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
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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 
καλόπιστη και εύλογη επιμελής αναζήτηση 
του κατόχου των δικαιωμάτων. 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.

Or. en

Τροπολογία 86
Petra Kammerevert

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 
καλόπιστη και εύλογη επιμελής αναζήτηση 
του κατόχου συγγενικών δικαιωμάτων. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν η 
εν λόγω επιμελής αναζήτηση να μπορεί να 
διενεργείται από τους οργανισμούς που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή από 
άλλους οργανισμούς, ιδίως τις δεόντως 
εξουσιοδοτημένες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης.

Or. de

Τροπολογία 87
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12



PE472.126v01-00 30/99 AM\876815EL.doc

EL

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 
καλόπιστη και εύλογη επιμελής αναζήτηση 
του δημιουργού ή των δημιουργών που 
κατέχουν τα δικαιώματα που σχετίζονται 
με το έργο. 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 όπως είναι οι 
εταιρίες συλλογικής διαχείρισης.

Or. es

Τροπολογία 88
Zoltán Bagó

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 
καλόπιστη,  επιμελής και εύλογη 
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.

Or. hu

Τροπολογία 89
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
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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 
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.

(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 
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.

Or. de

Τροπολογία 90
Helga Trüpel

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 

(13) Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί 
εναρμονισμένη προσέγγιση σχετικά με την 
εν λόγω επιμελή αναζήτηση, προκειμένου 
να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής 
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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 
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.

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 
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, ιδίως 
τις δεόντως εξουσιοδοτημένες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης, 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.

Or. de

Τροπολογία 91
Emma McClarkin

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 
δημιουργών.

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επί πλέον, για λόγους συνέπειας με το άρθρο 2, όπου χρησιμοποιείται ο όρος του κατόχου 
δικαιωμάτων, η έννοια του " κατόχου των δικαιωμάτων" πρέπει να προτιμηθεί έναντι του 
"δημιουργού".

Τροπολογία 92
Maria Badia i Cutchet

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 
δημιουργών.

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

Or. es

Τροπολογία 93
Helga Trüpel

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 
δημιουργών.

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

Or. de
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Τροπολογία 94
Petra Kammerevert

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 
δημιουργών.

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

Or. de

Τροπολογία 95
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
διπλασιασμός των προσπαθειών 
αναζήτησης, επιμελής αναζήτηση θα 
πρέπει να διεξάγεται μόνο στο κράτος 
μέλος όπου δημοσιεύθηκε ή 
αναμεταδόθηκε για πρώτη φορά το έργο. 
Για να μπορούν τα άλλα κράτη μέλη να 
εξακριβώσουν αν ένα έργο έχει 
αναγνωριστεί ως ορφανό σε άλλο κράτος 
μέλος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα των 
επιμελών αναζητήσεων που διεξάγονται 
εντός των συνόρων τους καταγράφονται σε 
μια βάση δεδομένων ανοιχτή στο κοινό.

(15) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
διπλασιασμός των προσπαθειών 
αναζήτησης, επιμελής αναζήτηση θα 
πρέπει να διεξάγεται στο κράτος μέλος 
όπου δημοσιεύθηκε ή αναμεταδόθηκε για 
πρώτη φορά το έργο. Για να μπορούν τα 
άλλα κράτη μέλη να εξακριβώσουν αν ένα 
έργο έχει αναγνωριστεί ως ορφανό σε άλλο 
κράτος μέλος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα των 
επιμελών αναζητήσεων που διεξάγονται 
εντός των συνόρων τους καταγράφονται σε 
μια βάση δεδομένων ανοιχτή στο κοινό.

Or. de
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Τροπολογία 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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.

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

Or. en

Τροπολογία 97
Emma McClarkin

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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί πλέον, για λόγους συνέπειας με το άρθρο 2, όπου χρησιμοποιείται ο όρος του κατόχου 
δικαιωμάτων, η έννοια του " κατόχου των δικαιωμάτων" πρέπει να προτιμηθεί έναντι του 
"δημιουργού".

Τροπολογία 98
Zoltán Bagó
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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.

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

Or. hu

Τροπολογία 99
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Με τη λήξη του καθεστώτος ενός 
έργου ως ορφανού μπορεί να καταβληθεί 
η αμοιβή που οφείλεται κανονικά για την 
εκμετάλλευση του έργου, ακόμα και για 
παλαιές χρήσεις. Εναπόκειται στα κράτη 
μέλη να αποφασίζουν κατά πόσο πρέπει 
να ορισθεί προθεσμία για την ανάκτηση 
δικαιωμάτων από τους κατόχους τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της αιτιολογικής σκέψης 16.

Τροπολογία 100
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
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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 εγκρίνουν μέτρα προκειμένου να 
διαθέτουν στο κοινό και να αναπαράγουν 
ορφανά έργα, έχοντας επίσης ως στόχο τη 
συντήρηση και την αποκατάσταση έργων 
και την παροχή πολιτιστικής και 
εκπαιδευτικής πρόσβασης σε έργα που 
περιλαμβάνονται στις συλλογές τους. 

Or. de

Τροπολογία 101
Zoltán Bagó

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 

(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 
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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.

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.

Or. hu

Τροπολογία 102
Petra Kammerevert

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 
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.

(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, τα ιδρύματα κινηματογραφικής 
κληρονομιάς, οι ραδιοτηλεοπτικοί 
οργανισμοί και άλλα πολιτιστικά 
ιδρύματα 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 
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συνεισφορά από τους εν λόγω εταίρους.

Or. de

Τροπολογία 103
Silvia Costa

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 
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.

(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 
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, 
υπό τον όρο ότι τα έργα δεν 
χρησιμοποιούνται για δευτερεύοντες 
εμπορικούς σκοπούς.

Or. it

Τροπολογία 104
Petra Kammerevert

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, 

(19) Προκειμένου να βελτιωθεί η 
πρόσβαση των πολιτών της Ένωσης στην 
πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, 
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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.

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.

Or. de

Τροπολογία 105
Zoltán Bagó

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 στο κοινό σε κάποιο 
κράτος μέλος διατίθενται επίσης και σε 
άλλα κράτη μέλη. Οι δημόσιες 
βιβλιοθήκες, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα 
μουσεία, τα αρχεία, τα μητρώα, 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.

Or. hu
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Τροπολογία 106
Malika Benarab-Attou

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 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, οι 
δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και 
άλλοι πολιτιστικοί φορείς 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.

Or. en

Τροπολογία 107
Silvia Costa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Η παρούσα οδηγία πρέπει να προωθεί
τις υφιστάμενες ρυθμίσεις στα κράτη μέλη 
όσον αφορά τη διαχείριση δικαιωμάτων με 
υποχρεωτικές άδειες ή διευρυμένες 
συλλογικές άδειες
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Or. it

Τροπολογία 108
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει τις ρυθμίσεις στα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη διαχείριση δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 109
Marietje Schaake

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει τις ρυθμίσεις στα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη διαχείριση δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 110
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 111
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει τις ρυθμίσεις των κρατών μελών
όσον αφορά τη διαχείριση δικαιωμάτων, 
όπως οι διευρυμένες συλλογικές άδειες, τα 
νομικά τεκμήρια παρουσίασης ή 
μετάδοσης, η υποχρεωτική συλλογική 
αδειοδότηση ή οποιοσδήποτε 
συνδυασμός τους.

Or. fr

Τροπολογία 112
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 113
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 114
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση 
ορφανών έργων για σκοπούς που 
υπερβαίνουν τις αποστολές δημοσίου 
συμφέροντος των οργανισμών που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 
Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να 
προστατεύονται τα δικαιώματα και τα 
νόμιμα συμφέροντα των κατόχων 
δικαιωμάτων.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 115
Emma McClarkin
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση ορφανών 
έργων για σκοπούς που υπερβαίνουν τις 
αποστολές δημοσίου συμφέροντος των 
οργανισμών που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία. Στις περιπτώσεις αυτές, 
θα πρέπει να προστατεύονται τα 
δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα των 
κατόχων δικαιωμάτων.

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση ορφανών 
έργων για σκοπούς που υπερβαίνουν τις 
αποστολές δημοσίου συμφέροντος των
δημόσιων βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, μουσείων, αρχείων, 
ιδρυμάτων κινηματογραφικής 
κληρονομιάς ή δημόσιων 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Στις 
περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να 
προστατεύονται τα δικαιώματα και τα 
νόμιμα συμφέροντα των κατόχων 
δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πιστοποίηση της επιμελούς αναζήτησης, όπου η τροποποίηση αυτή  
αποσαφηνίζει τους δικαιούχους.

Τροπολογία 116
Petra Kammerevert

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 

(22) Όταν ένα κράτος μέλος παρέχει την 
άδεια, υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, για τη 
χρήση ορφανών έργων 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 
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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.

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.

Or. de

Τροπολογία 117
Helga Trüpel

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 

(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 δημιουργοί 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 
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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.

ορφανών έργων για σκοπούς αμοιβής, 
αλλά δεν έχουν απαιτηθεί μετά τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
των πολιτιστικών ιδρυμάτων ή 
εγκαταστάσεων που συμβάλλουν στην 
προώθηση της πολιτισμικής 
πολυμορφίας.

Or. de

Τροπολογία 118
Marco Scurria

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 

(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 
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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.

στη δημιουργία ενός ταμείου εγγυήσεως 
που θα προστατεύει οποιοδήποτε κάτοχο 
δικαιωμάτων του οποίου τα δικαιώματα
δεν έχουν αναγνωρισθεί λόγω αδυναμίας 
του να ταυτοποιηθεί ο κάτοχος 
δικαιωμάτων, και στην στήριξη της 
διασυνοριακής διαδικτυακής πρόσβασης 
σε ορφανά έργα που βοηθούν στο να 
προωθείται και προστατεύεται η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία 
της ΕΕ.

Or. it

Τροπολογία 119
Maria Badia i Cutchet

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, 

(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 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
πολιτιστικών ιδρυμάτων ή 
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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.

εγκαταστάσεων που έχουν μεγαλύτερη 
ανάγκη στήριξης ή εκείνων που θα 
προσέφεραν δυνητικά το μεγαλύτερο 
πολιτισμικό όφελος.

Or. es

Τροπολογία 120
Marietje Schaake

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 

(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, ενδέχεται 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 
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πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 121
Malika Benarab-Attou

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 και άλλους πολιτιστικούς 
φορείς 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.

Or. en
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Τροπολογία 122
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Τα κράτη μέλη πρέπει, σε 
συνδυασμό με διάφορους 
συμφεροντούχους στην αλυσίδα της 
δημιουργίας περιεχομένου και 
ιδιοκτησίας δικαιωμάτων, να 
εφαρμόζουν πολιτική που να εμποδίζει το 
να καθίστανται τα έργα ορφανά, 
προκειμένου να περιορισθεί η εμφάνιση 
ορφανών έργων και να μειωθεί ο αριθμός 
τους.  Η αποτελεσματική αναγνώριση 
των έργων, οι ανταλλαγές πληροφοριών 
για τα ορφανά έργα και η προώθηση της 
συλλογικής διαχείρισης ή της 
διευρυμένης συλλογικής διαχείρισης είναι 
αναγκαίες για να αποτραπεί η εμφάνιση 
ορφανών έργων.

Or. en

Τροπολογία 123
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της οδηγίας 2001/29/EΚ 
και ασχολείται συγκεκριμένα με 
ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις των 
ορφανών έργων. Δεν εισάγει νέες 
εξαιρέσεις ή περιορισμούς στο δικαίωμα 
του δημιουργού και στα συγγενή 
δικαιώματα, 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να αντιμετωπισθεί ένα ειδικό θέμα ανά την ΕΕ, και 
συγκεκριμένα η διαχείριση επιτρεπόμενων χρήσεων ορφανών έργων. Δεν είναι σκοπός της - και 
δεν πρέπει να δοθεί αυτή η ερμηνεία - να τροποποίηση την οδηγία 2001/29/EΚ.

Τροπολογία 124
Petra Kammerevert

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.

Or. de

Τροπολογία 125
Jean-Marie Cavada

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 από δημόσιες 
βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή 
μουσεία, καθώς και από αρχεία, ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς και 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Or. fr
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Τροπολογία 126
Sabine Verheyen

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 από δημόσιες 
βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή 
μουσεία, καθώς και από αρχεία, ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς, εκδότες
και ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 127
Seán Kelly

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 από
χρηματοδοτούμενες από κρατικό 
προϋπολογισμό βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ή μουσεία, καθώς και από 
αρχεία, ιδρύματα κινηματογραφικής 
κληρονομιάς, εκδότες περιοδικών και
εφημερίδων και δημόσιους 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 128
Zoltán Bagó

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1



PE472.126v01-00 54/99 AM\876815EL.doc

EL

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 από δημόσιες 
βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή 
μουσεία, καθώς και από αρχεία, μητρώα,
ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς 
και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς στα κράτη μέλη.

Or. hu

Τροπολογία 129
Marek Henryk Migalski

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 από δημόσιες 
βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη 
κερδοσκοπικά ερευνητικά ιδρύματα ή 
μουσεία, καθώς και από αρχεία, ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς και 
δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς.

Or. pl

Τροπολογία 130
Maria Badia i Cutchet

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 τα οποία είναι:
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Or. es

Τροπολογία 131
Jean-Marie Cavada

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 σε 
ορφανά έργα που δημοσιεύθηκαν ή 
αναμεταδόθηκαν ή καθορίσθηκαν για 
πρώτη φορά σε κράτος μέλος και τα οποία 
είναι:

Or. fr

Τροπολογία 132
Petra Kammerevert

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, εκτέθηκαν ή 
αναμεταδόθηκαν για πρώτη φορά σε 
κράτος μέλος και τα οποία είναι:

Or. de

Τροπολογία 133
Malika Benarab-Attou

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

έργα που δημοσιεύθηκαν, 
αναμεταδόθηκαν ή παρουσιάσθηκαν για 
πρώτη φορά σε κράτος μέλος και τα οποία 
είναι:

Or. en

Τροπολογία 134
Petra Kammerevert

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 με τη μορφή βιβλίων, 
επιστημονικών περιοδικών, εφημερίδων, 
περιοδικών ή άλλων γραπτών κειμένων, 
φωτογραφιών και έντυπο υλικό, ή

Or. de

Τροπολογία 135
Sabine Verheyen

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 στο σύνολό 
τους 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

Or. en
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Τροπολογία 136
Zoltán Bagó

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, και τα οποία περιλαμβάνονται 
στις συλλογές δημόσιων βιβλιοθηκών, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μουσείων, 
μητρώων ή αρχείων, ή

Or. hu

Τροπολογία 137
Malika Benarab-Attou

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, και τα οποία περιλαμβάνονται 
στις συλλογές δημόσιων βιβλιοθηκών, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μουσείων ή 
αρχείων ή άλλων πολιτιστικών φορέων 
όπως όπερες, θέατρα και ορχήστρες, 
καθώς και μουσικά και χορευτικά 
συγκροτήματα, ή

Or. en

Τροπολογία 138
Petra Kammerevert

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

(2) Κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά 
έργα που περιλαμβάνονται στις συλλογές 
ιδρυμάτων κινηματογραφικής 
κληρονομιάς, ή

(2) Κινηματογραφικά, ακουστικά ή 
οπτικοακουστικά έργα ή συμβολές σε έργα 
που περιλαμβάνονται σε αυτά·

Or. de

Τροπολογία 139
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Article 1 – παράγραφος 2 – σημείο 3

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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 140
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο 3

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) Έργα που παράχθηκαν από 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και 
περιλαμβάνονται στα αρχεία τους.

Or. de
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Τροπολογία 141
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο 3

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, ακουστικά ή 
οπτικοακουστικά έργα που παράχθηκαν 
από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και 
περιλαμβάνονται στα αρχεία τους.

Or. fr

Τροπολογία 142
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο 3

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, ακουστικά ή 
οπτικοακουστικά έργα που παράχθηκαν 
από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς και περιλαμβάνονται στα 
αρχεία τους.

Or. es

Τροπολογία 143
Morten Løkkegaard

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, ακουστικά ή 
οπτικοακουστικά έργα που παράχθηκαν 
από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς και περιλαμβάνονται στα 
αρχεία τους.

Or. en

Τροπολογία 144
Marietje Schaake

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο 3

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, ακουστικά ή 
οπτικοακουστικά έργα που παράχθηκαν 
από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς  και περιλαμβάνονται στα 
αρχεία τους.

Or. en

Τροπολογία 145
Malika Benarab-Attou

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο 3

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, ακουστικά ή 
οπτικοακουστικά έργα που παράχθηκαν 
από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 
2002 και περιλαμβάνονται στα αρχεία 
τους, ή
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Or. en

Τροπολογία 146
Malika Benarab-Attou

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 147
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

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 του δημιουργού ή 
συγγενικών δικαιωμάτων δεν έχει/έχουν
ταυτοποιηθεί ή, ακόμα και αν έχει/έχουν
ταυτοποιηθεί, δεν είναι δυνατόν να 
εντοπιστεί/εντοπιστούν  μετά από τη 
διενέργεια καλόπιστης και επιμελούς 
αναζήτησης του κατόχου των δικαιωμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 3.

Or. fr

Τροπολογία 148
Petra Kammerevert
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

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 ο 
δημιουργός ή ο κάτοχος ενός συγγενικού 
δικαιώματος προστασίας δεν 
ταυτοποιηθεί ή, ακόμα και αν έχει 
ταυτοποιηθεί, δεν εντοπιστεί μετά από τη 
διενέργεια επιμελούς αναζήτησης του 
σύμφωνα με το άρθρο 3. Στην περίπτωση 
κινηματογραφικών, ακουστικών και 
οπτικοακουστικών έργων. Αυτό ενδέχεται 
να ισχύει και για μεμονωμένες, ειδικές 
συμβολές στο έργο· την περίπτωση αυτή 
θεωρείται ορφανό μόνο το εν λόγω 
σημείο.

Or. de

Τροπολογία 149
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

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 ο 
κάτοχος των δικαιωμάτων του έργου δεν 
ταυτοποιηθεί ή, ακόμα και αν έχει 
ταυτοποιηθεί, δεν είναι δυνατόν εντοπιστεί 
μετά από τη διενέργεια επιμελούς 
αναζήτησης του κατόχου των δικαιωμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 3.

Or. es

Τροπολογία 150
Zoltán Bagó

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 ο 
κάτοχος των δικαιωμάτων του έργου δεν 
ταυτοποιηθεί ή, ακόμα και αν έχει 
ταυτοποιηθεί, δεν έχει εντοπιστεί μετά από 
τη διενέργεια επιμελούς αναζήτησης του 
κατόχου των δικαιωμάτων εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος σύμφωνα με το 
άρθρο 3.

Or. hu

Τροπολογία 151
Jean-Marie Cavada

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 ή  περιλαμβάνει άλλα έργα ή 
προστατευόμενο αντικείμενο και εάν 
τουλάχιστον ένας από κατόχους 
δικαιωμάτων δεν έχει ούτε ταυτοποιηθεί 
ούτε εντοπιστεί, τότε το έργο συνεχίζει να 
θεωρείται ορφανό για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας. Τα δικαιώματα των 
γνωστών ή ταυτοποιημένων κατόχων, και
συγκεκριμένα σ' ό, τι αφορά τα 
δικαιώματα αμοιβής τους, δεν θίγονται.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 1 η, ειδικότερα, οι δεόντως 
εξουσιοδοτημένες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης, εκτελούν επιμελή αναζήτηση 
ώστε να ταυτοποιήσουν και εντοπίσουν 
τους άλλους κατόχους δικαιωμάτων του 
έργου.

Or. fr
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Τροπολογία 152
Petra Kammerevert

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 δημιουργό ή 
κάτοχο δικαιώματος συγγενούς 
δικαιώματος προστασίας, η έγκριση που 
παραχωρείται από τους δημιουργούς ή 
κατόχους δικαιωμάτων που στάθηκε 
δυνατό να εντοπιστούν θεωρείται 
επαρκής για τη χρήση του συνόλου του 
έργου, εάν οι λοιποί δημιουργοί ή κάτοχοι 
συγγενών δικαιωμάτων προστασίας δεν 
μπόρεσαν να ταυτοποιηθούν ή να 
εντοπιστούν. Στις περιπτώσεις έργων των 
οποίων τα μεμονωμένα μέρη μπορούν να 
αποδοθούν σαφώς σε διαφορετικούς 
δημιουργούς ή κατόχους συγγενών 
δικαιωμάτων προστασίας, κάθε τμήμα 
του έργου συνιστά αντικείμενο ειδικής 
έρευνας προκειμένου να προσδιοριστεί 
εάν πρόκειται για ορφανό έργο κατά την 
έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1. 

Or. de

Τροπολογία 153
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ένα 
έργο είναι ορφανό, οι οργανισμοί που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
διασφαλίζουν τη διενέργεια επιμελούς 
αναζήτησης για κάθε έργο, καταφεύγοντας 
στις κατάλληλες πηγές για την κατηγορία 
των σχετικών έργων.

1. Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ένα 
έργο ή μια συμβολή σε ένα έργο είναι 
ορφανά, ο ιδιοκτήτης διασφαλίζει τη 
διενέργεια επιμελούς αναζήτησης για κάθε 
έργο, καταφεύγοντας στις κατάλληλες 
πηγές για την κατηγορία των σχετικών 
έργων. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να 
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ζητήσουν από τις εταιρίες συλλογικής 
διαχείρισης να φέρουν εις πέρας αυτό το 
καθήκον.

Or. de

Τροπολογία 154
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ένα 
έργο είναι ορφανό, οι οργανισμοί που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
διασφαλίζουν τη διενέργεια επιμελούς 
αναζήτησης για κάθε έργο, καταφεύγοντας 
στις κατάλληλες πηγές για την κατηγορία 
των σχετικών έργων.

1. Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ένα 
έργο είναι ορφανό, οι οργανισμοί ή οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
διασφαλίζουν τη διενέργεια επιμελούς 
αναζήτησης για κάθε έργο, καταφεύγοντας 
στις κατάλληλες πηγές για την κατηγορία 
των σχετικών έργων.

Or. de

Τροπολογία 155
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ένα 
έργο είναι ορφανό, οι οργανισμοί που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
διασφαλίζουν τη διενέργεια επιμελούς 
αναζήτησης για κάθε έργο, καταφεύγοντας 
στις κατάλληλες πηγές για την κατηγορία 
των σχετικών έργων.

1. Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ένα 
έργο είναι ορφανό, οι οργανισμοί που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
διασφαλίζουν τη διενέργεια καλόπιστης 
και επιμελούς αναζήτησης για κάθε
μεμονωμένο έργο ή οποιοδήποτε άλλο 
προστατευόμενο αντικείμενο, 
καταφεύγοντας στις κατάλληλες πηγές για 
την κατηγορία των σχετικών έργων.

Or. fr
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Τροπολογία 156
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι οργανισμοί που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 μπορούν να 
αναθέτουν την επιμελή αναζήτηση σε 
άλλους οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων και εταιριών 
συλλογικής διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 157
Petra Kammerevert

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 
τους κατόχους δικαιωμάτων και τους 
χρήστες, και περιλαμβάνουν τις πηγές που 
αναφέρονται στο παράρτημα.

2. Οι πηγές που είναι κατάλληλες για κάθε 
κατηγορία έργων καθορίζονται από κάθε 
κράτος μέλος και θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις πηγές που αναφέρονται 
στο παράρτημα.

Or. de

Τροπολογία 158
Helga Trüpel

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

2. Οι πηγές που είναι κατάλληλες για κάθε 
κατηγορία έργων καθορίζονται από κάθε 
κράτος μέλος, κατόπιν διαβούλευσης με 
τους κατόχους δικαιωμάτων και τους 
χρήστες, και περιλαμβάνουν τις πηγές που 
αναφέρονται στο παράρτημα.

2. Οι πηγές που είναι κατάλληλες για κάθε 
κατηγορία έργων καθορίζονται από κάθε 
κράτος μέλος, κατόπιν συμφωνίας με τους 
δημιουργούς και τους χρήστες, και 
περιλαμβάνουν τις πηγές που αναφέρονται 
στο παράρτημα.

Or. de

Τροπολογία 159
Seán Kelly

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 
τους κατόχους δικαιωμάτων και τους 
χρήστες, και περιλαμβάνουν τις πηγές που 
αναφέρονται στο παράρτημα.

2. Οι πηγές που είναι κατάλληλες για κάθε 
κατηγορία έργων καθορίζονται από κάθε 
κράτος μέλος, κατόπιν συμφωνίας με τους 
κατόχους δικαιωμάτων και τους χρήστες, 
και περιλαμβάνουν τις πηγές που 
αναφέρονται στο παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 160
Jean-Marie Cavada

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 
τους κατόχους δικαιωμάτων και τους 
χρήστες, και περιλαμβάνουν τις πηγές που 
αναφέρονται στο παράρτημα.

2. Οι πηγές που είναι κατάλληλες για κάθε 
κατηγορία έργων ή οποιοδήποτε άλλο 
προστατευόμενο αντικείμενο 
καθορίζονται από κάθε κράτος μέλος, 
κατόπιν διαβούλευσης με τους κατόχους 
δικαιωμάτων και τους χρήστες, και
ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις πηγές που 
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αναφέρονται στο παράρτημα.

Or. fr

Τροπολογία 161
Emma McClarkin

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 
τους κατόχους δικαιωμάτων και τους 
χρήστες, και περιλαμβάνουν τις πηγές που 
αναφέρονται στο παράρτημα.

2. Οι πηγές που είναι κατάλληλες για κάθε 
κατηγορία έργων καθορίζονται από κάθε 
κράτος μέλος, κατόπιν διαβούλευσης με 
τους κατόχους δικαιωμάτων και τους 
χρήστες, και περιλαμβάνουν όλες τις πηγές 
που αναφέρονται στο παράρτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3, παρ. 2 πρέπει να καταστήσει σαφές ότι όλες οι πηγές στο παράρτημα πρέπει να
αναφέρονται ως βασικά στοιχεία οποιασδήποτε επιμελούς αναζήτησης, τα οποία μπορούν να 
συμπληρώνονται από τα κράτη μέλη, κατόπιν συμφωνίας με τους κατόχους δικαιωμάτων της 
ίδιας κατηγορίας έργων στα κράτη μέλη όπου επιδιώκεται η αδειοδότηση. 

Τροπολογία 162
Helga Trüpel

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 στο κράτος μέλος 
της πρώτης δημοσίευσης ή αναμετάδοσης.

Or. de
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Τροπολογία 163
Jean-Marie Cavada

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 ή 
αναμετάδοσης ή καθορισμού.

Or. fr

Τροπολογία 164
Petra Kammerevert

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, έκθεσης ή 
αναμετάδοσης.

Or. de

Τροπολογία 165
Malika Benarab-Attou

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 ή δημόσιας παράστασης.

Or. en
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Τροπολογία 166
Emma McClarkin

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 ή 
αναμετάδοσης· παρά ταύτα, όπου υπάρχει 
εύλογη αβεβαιότητα ως προς τον τόπο 
της πρώτη δημοσίευσης ή αναμετάδοσης, 
οι επιμελείς αναζητήσεις μπορούν να 
επεκταθούν και σε άλλα κράτη μέλη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3, παρ. 3 πρέπει να εξηγεί ότι οι έρευνες πρέπει να επεκτείνονται και πέραν της 
χώρας της πρώτης δημοσίευσης ή αναμετάδοσης, όταν υπάρχει εύλογη αμφιβολία ως προς τον 
τόπο.

Τροπολογία 167
Iosif Matula

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν το έργο έχει περισσότερους από 
έναν κατόχους δικαιωμάτων, ακόμα και 
από κράτη εκτός ΕΕ, ο οργανισμός που 
διενεργεί την επιμελή αναζήτηση 
λαμβάνει μέτρα για να εντοπίσει τους εν 
λόγω κατόχους δικαιωμάτων.

Or. ro
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Τροπολογία 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση που ένα 
κινηματογραφικό ή οπτικοακουστικό 
έργο είναι γνωστό ότι είναι συμπαραγωγή, 
η επιμελής αναζήτηση πρέπει να 
διενεργηθεί σε κάθε ένα κράτος μέλος 
όπου πραγματοποιήθηκε η συμπαραγωγή.

Or. en

Τροπολογία 169
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ένα κινηματογραφικό ή 
οπτικοακουστικό έργο για το οποίο 
διενεργείται επιμελής αναζήτηση  κριθεί 
ότι είναι συμπαραγωγή, τότε η επιμελής 
αναζήτηση διενεργείται στη χώρα με τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή στη 
συμπαραγωγή, όπου η εν λόγω χώρα 
ταυτοποιείται βάσει υλικών παραγόντων 
όπως η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε 
στο κινηματογραφικό έργο ή ο αρχικός 
τίτλος του έργου. Στην περίπτωση που η 
αναζήτηση στην εν λόγω χώρα αποβεί 
ανεπιτυχής, τότε αναγκαστικά η 
αναζήτηση συνεχίζεται στις χώρες όπου 
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μπορούν να 
ανευρεθούν οι συμπαραγωγοί με τη 
μικρότερη συμμετοχή.

Or. fr
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Τροπολογία 170
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αποτελέσματα των επιμελών αναζητήσεων 
που διεξάγονται εντός των συνόρων τους 
καταγράφονται σε βάση δεδομένων
ανοιχτή για το κοινό.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αποτελέσματα των επιμελών αναζητήσεων 
που διεξάγονται εντός των συνόρων τους 
καταγράφονται και διατηρούνται σε ένα 
επίσημα εγκεκριμένο μητρώο δεδομένων
ανοιχτού για το κοινό.

Or. lt

Τροπολογία 171
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αποτελέσματα των επιμελών αναζητήσεων 
που διεξάγονται εντός των συνόρων τους 
καταγράφονται σε βάση δεδομένων 
ανοιχτή για το κοινό.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αποτελέσματα των επιμελών αναζητήσεων 
που διεξάγονται εντός των συνόρων τους 
καταγράφονται σε βάση δεδομένων 
ανοιχτή και εύκολα προσβάσιμη για το 
κοινό.

Or. el

Τροπολογία 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αποτελέσματα των επιμελών αναζητήσεων 

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αποτελέσματα των επιμελών αναζητήσεων 
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που διεξάγονται εντός των συνόρων τους 
καταγράφονται σε βάση δεδομένων 
ανοιχτή για το κοινό.

που διεξάγονται εντός των συνόρων τους 
καταγράφονται σε βάση δεδομένων 
ανοιχτή για το κοινό σε όλα τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 173
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αποτελέσματα των επιμελών αναζητήσεων 
που διεξάγονται εντός των συνόρων τους 
καταγράφονται σε βάση δεδομένων 
ανοιχτή για το κοινό.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αποτελέσματα των επιμελών αναζητήσεων 
που διεξάγονται εντός των συνόρων τους 
καταγράφονται σε βάση δεδομένων 
ανοιχτή για το κοινό σε όλα τα κράτη 
μέλη.

Or. de

Τροπολογία 174
Iosif Matula

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αποτελέσματα των επιμελών αναζητήσεων 
που διεξάγονται εντός των συνόρων τους 
καταγράφονται σε βάση δεδομένων 
ανοιχτή για το κοινό.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αποτελέσματα των επιμελών αναζητήσεων 
που διεξάγονται εντός των συνόρων τους 
καταγράφονται σε βάση δεδομένων 
ανοιχτή για το κοινό. Η ημερομηνία 
έναρξης των επιμελών αναζητήσεων 
αναφέρεται στην εν λόγω βάση 
δεδομένων.

Or. ro
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Τροπολογία 175
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι δεόντως εξουσιοδοτημένες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα 
έχουν δικαίωμα να ενεργούν για 
λογαριασμό των κατόχων δικαιωμάτων 
οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να 
εντοπισθούν ακόμη και ύστερα από 
επιμελή αναζήτηση.

Or. en

Τροπολογία 176
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 177
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν, σε συμφωνία 
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με το κοινοτικό δίκαιο και τις διεθνείς 
συμφωνίες, να προβλέπουν συνολικές 
ρυθμίσεις σχετικά με το δικαίωμα του 
δημιουργού και τα συγγενή δικαιώματα 
προστασίας, με τις οποίες να εισάγονται 
απλά και ευρεία συστήματα αναγνώρισης 
δικαιωμάτων· 

Or. de

Τροπολογία 178
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

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 δημιουργό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι αυτός δημιουργός έχει, 
ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα να θέσει 
τέλος στο καθεστώς του έργου ως 
ορφανού.

Or. de

Τροπολογία 179
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

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.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
δημιουργός ή κάτοχος ενός δικαιώματος 
συγγενούς με το δικαίωμα του 
δημιουργού έχει, ανά πάσα στιγμή, τη 
δυνατότητα να θέσει τέλος στο καθεστώς 
του έργου ως ορφανού.

Or. de
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Τροπολογία 180
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

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.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
κάτοχος ή οι κάτοχοι των δικαιωμάτων 
ενός έργου που θεωρείται ορφανό έχουν, 
ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα και το 
αποκλειστικό δικαίωμα να θέσουν τέλος 
στο καθεστώς του έργου ως ορφανού.

Or. el

Τροπολογία 181
Zoltán Bagó

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

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.

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

Or. hu

Τροπολογία 182
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η απώλεια του καθεστώτος ενός 
έργου ως ορφανού δεν επηρεάζει τις 
υφιστάμενες συμβάσεις για τη χρήση του 
εν λόγω έργου, σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία .

Or. fr

Τροπολογία 183
Petra Kammerevert

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

Or. de

Τροπολογία 184
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) θέτοντας το ορφανό έργο στη διάθεση 
του κοινού, και μάλιστα οποτεδήποτε και 
οπουδήποτε·

Or. fr
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Τροπολογία 185
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) διαδίδοντας το ορφανό έργο στο 
κοινό, κατά την έννοια του άρθρου 3 της 
οδηγίας 2001/29/ΕΚ·

Or. es

Τροπολογία 186
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) κοινοποιώντας το ορφανό έργο, κατά 
την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 
2001/29/ΕΚ·

Or. de

Τροπολογία 187
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) 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·

Or. de
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Τροπολογία 188
Petra Kammerevert

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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 189
Jean-Marie Cavada

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, 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 για εκπαιδευτικούς και 
ερευνητικούς σκοπούς.

Or. fr
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Τροπολογία 190
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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, 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 και αποκατάσταση έργων που 
περιλαμβάνονται στις συλλογές τους και 
στην παροχή πρόσβασης στα έργα αυτά 
για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και 
ερευνητικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 191
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
επιλέξουν μια δεδομένη μέθοδο για τη 
διαχείριση δικαιωμάτων, όπως 
διευρυμένη συλλογική αδειοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 192
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται υπό 
την επιφύλαξη της ελευθερίας των εν 
λόγω οργανισμών να συνάπτουν 
συμβάσεις κατά την εκτέλεση των 
αποστολών τους δημοσίου συμφέροντος.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 193
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται υπό την 
επιφύλαξη της ελευθερίας των εν λόγω 
οργανισμών να συνάπτουν συμβάσεις 
κατά την εκτέλεση των αποστολών τους
δημοσίου συμφέροντος.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της εκτέλεσης αποστολών 
δημοσίου συμφέροντος κυρίως ως 
αποτέλεσμα της συγκέντρωσης εθνικών 
δημόσιων κεφαλαίων για την 
ψηφιοποίηση και διάδοση των ορφανών 
έργων.

Or. fr

Τροπολογία 194
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1, όταν χρησιμοποιούν 
ορφανά έργα σύμφωνα με την παράγραφο 
1, τηρούν αρχεία της επιμελούς 
αναζήτησης που διεξήγαγαν και αρχεία 
χρήσης ανοιχτά στο κοινό.

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 195
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Προκειμένου η παρούσα οδηγία να 
είναι πλήρως αποτελεσματική, οι 
ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί χρειάζεται 
να μπορούν να χρησιμοποιούν 
αναγνωρισμένα ορφανά έργα, υπό τις 
προϋποθέσει που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, κατά τη διάρκεια των κανονικών 
δραστηριοτήτων τους.

Or. fr

Τροπολογία 196
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι χρήσεις ορφανών έργων εντός του 
πλαισίου της παρούσας οδηγίας σέβονται 
πλήρως τα ηθικά δικαιώματα των 
κατόχων δικαιωμάτων· 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.

Or. en
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Τροπολογία 197
Silvia Costa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει υφιστάμενες ρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη όσον αφορά τη διαχείριση 
δικαιωμάτων, όπως οι διευρυμένες 
συλλογικές άδειες.

Or. it

Τροπολογία 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Εγκεκριμένες χρήσεις ορφανών έργων

Or. en

Τροπολογία 199
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Εγκεκριμένες χρήσεις ορφανών έργων

Or. de
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Τροπολογία 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Or. en

Τροπολογία 201
Petra Kammerevert

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

Or. de

Τροπολογία 202
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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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:

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να παρέχουν 
άδεια στους οργανισμούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 1,  παρ. 1 να χρησιμοποιούν ένα 
ορφανό έργο για άλλους σκοπούς πέρα
από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 
6, παρ. 2, εάν αυτή η χρήση συμβιβάζεται 
με το δημόσιο χαρακτήρα τους, υπό την 
προϋπόθεση ότι:

Or. fr

Τροπολογία 203
Iosif Matula

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:

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

Or. ro

Τροπολογία 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 205
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Or. en

Τροπολογία 207
Petra Kammerevert

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
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Or. de

Τροπολογία 208
Γεώργιος Παπανικολάου

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·

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

Or. el

Τροπολογία 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Or. en

Τροπολογία 210
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Or. en

Τροπολογία 212
Petra Kammerevert

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

Or. de
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Τροπολογία 213
Zoltán Bagó

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.

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

Or. hu

Τροπολογία 214
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 5

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

Or. en

Τροπολογία 215
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) οι κάτοχοι δικαιωμάτων δύνανται να διαγράφεται
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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.

Or. de

Τροπολογία 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Or. en

Τροπολογία 217
Petra Kammerevert

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
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Or. de

Τροπολογία 218
Iosif Matula

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.

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. Τα ιδρύματα του δημόσιου 
τομέα που χρηματοδοτούν πολιτιστικά 
προγράμματα στα κράτη μέλη 
επιλέγονται κατά προτεραιότητα.

Or. ro

Τροπολογία 219
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Δυνατότητα για διευρυμένη συλλογική 

διαχείριση των δικαιωμάτων
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
συλλογική παραχώρηση δικαιωμάτων 
που πραγματοποιείται ανάμεσα σε 
εταιρίες συλλογικής διαχείρισης και 
μεγάλους φορείς εκμετάλλευσης, όπως οι 
ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, για 
σκοπούς δημόσιας μετάδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας 
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διάθεσής τους κατά την έννοια του 
άρθρου 3 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, όσον 
αφορά ορισμένες κατηγορίες έργων ή 
άλλων έργων που προστατεύονται από τα 
δικαιώματα του δημιουργού, μπορεί να 
επεκταθεί σε δημιουργούς και κατόχους 
συγγενών δικαιωμάτων προστασίας της 
ίδιας κατηγορίας έργων, οι οποίοι δεν 
εκπροσωπούνται από την εταιρία 
συλλογικής διαχείρισης, ανεξάρτητα από 
το εάν το έργο είναι ορφανό κατά την 
έννοια του άρθρου 2 ή όχι, με την 
προϋπόθεση ότι: 
(α) ο κάτοχος του δικαιώματος που δεν 
εκπροσωπείται από την εταιρία 
συλλογικής διαχείρισης έχει οποιαδήποτε 
στιγμή το δικαίωμα να αντιταθεί στην 
συλλογική εκμετάλλευση και να ασκήσει 
άμεσα τα δικαιώματά του, και
(β) κάθε τέτοια συμφωνία ανάμεσα σε 
κάποια εταιρία συλλογικής διαχείρισης 
και κάποιον μεγάλο φορέα εκμετάλλευσης 
περιορίζεται σε παραγωγές που
δημοσιεύονται πρώτα στο κράτος μέλος 
στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φορέας 
εκμετάλλευσης. 
2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου 
δεν εφαρμόζεται στις κινηματογραφικές 
ταινίες.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις 
περιπτώσεις όπου έχει γίνει συλλογική 
παραχώρηση των δικαιωμάτων σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, η αρμόδια εταιρία 
συλλογικής διαχείρισης τηρεί δημόσια 
προσπελάσιμα μητρώα κατόχων 
δικαιωμάτων, οι οποίοι είτε δεν μπορούν 
να ταυτοποιηθούν είτε δεν μπορούν να 
εντοπιστούν.

Or. de

Τροπολογία 220
Petra Kammerevert
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7β
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 
δεδομένων.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
χρήση ορφανών έργων ή ορφανών 
συμβολών 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 
δεδομένων.
3. Στην περίπτωση ορφανών έργων ή 
ορφανών συμβολών σε έργα όπου οι 
δημιουργοί ή οι κάτοχοι συγγενών 
δικαιωμάτων προστασίας έχουν 
ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν εντοπιστεί, 
τα ονόματα των προσώπων αυτών 
αναφέρονται όποτε γίνεται χρήση των 
έργων. 
4. Δημιουργοί ή κάτοχοι συγγενών 
δικαιωμάτων προστασίας οι οποίοι 
τερματίζουν το καθεστώς ενός έργου ως 
ορφανού σύμφωνα με το άρθρο 5 
αμείβονται για την προηγούμενη χρήση 
του έργου.  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 



PE472.126v01-00 94/99 AM\876815EL.doc

EL

στο άρθρο 3, δικαιούνταν να εισπράττει 
την αμοιβή ως αντιπρόσωπος, οι 
αξιώσεις για αμοιβή διατυπώνονται 
εναντίον της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης.
5. 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 την 
παράγραφο 4 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 είναι απαιτούνται για 
αυτόν τον σκοπό.

Or. de

Τροπολογία 221
Zoltán Bagó

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις 
που αφορούν ειδικότερα τα δικαιώματα 
ευρεσιτεχνίας, τα σήματα, τα σχέδια και 
υποδείγματα, τα υποδείγματα 
χρησιμότητας, τις τοπογραφίες προϊόντων 
ημιαγωγών, τα τυπογραφικά στοιχεία, την 
πρόσβαση υπό όρους, την πρόσβαση σε 
καλωδιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, 
την προστασία των εθνικών θησαυρών, τις 
προϋποθέσεις νόμιμης κατάθεσης, το 
δίκαιο των συμπράξεων και του αθέμιτου 
ανταγωνισμού, το εμπορικό απόρρητο, την 
ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις 
που αφορούν ειδικότερα τα δικαιώματα 
ευρεσιτεχνίας, τα σήματα, τα σχέδια και 
υποδείγματα, τα υποδείγματα 
χρησιμότητας, τις τοπογραφίες προϊόντων 
ημιαγωγών, τα τυπογραφικά στοιχεία, την 
πρόσβαση υπό όρους, την πρόσβαση σε 
καλωδιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, 
την προστασία των εθνικών θησαυρών, τις 
προϋποθέσεις νόμιμης κατάθεσης, το 
δίκαιο των συμπράξεων και του αθέμιτου 
ανταγωνισμού, το κρατικό απόρρητο, το
εμπορικό απόρρητο, την ασφάλεια, την 
εμπιστευτικότητα, την προστασία των 
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χαρακτήρα και το σεβασμό της 
προσωπικής ζωής, την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και το ενοχικό δίκαιο.

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το 
σεβασμό της προσωπικής ζωής, την
προστασία των δικαιωμάτων της 
προσωπικής ζωής, την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και το ενοχικό δίκαιο.

Or. hu

Τροπολογία 222
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των διατάξεων για τη 
διαχείριση των δικαιωμάτων επί έργων 
και άλλου προστατευόμενου αντικειμένου, 
και συγκεκριμένα των διατάξεων για τη 
συλλογική αδειοδότηση,  τα νομικά 
τεκμήρια παρουσίασης ή μετάδοσης, την 
υποχρεωτική συλλογική αδειοδότηση ή 
οποιονδήποτε συνδυασμό τους, είτε τα εν 
λόγω έργα ή το προστατευόμενο 
αντικείμενο είναι ορφανά έργα είτε δεν 
είναι κατά την έννοια του άρθρου 2, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και τις 
διεθνείς συνθήκες σχετικά με το 
δικαίωμα του δημιουργού και τα 
συγγενικά δικαιώματα.  Στις περιπτώσεις 
όπου οι εν λόγω διατάξεις υφίστανται ήδη 
ή εισάγονται, κάθε ένα από τα άλλα 
κράτη μέλη φροντίζει ώστε οι δικαιούχοι 
που αναφέρονται στο άρθρο 1, παρ. 1 να 
προστατεύονται από το νόμο σ' ό, τι 
αφορά τη χρήση που κάνουν έργων ή 
άλλου προστατευόμενου αντικειμένου που 
υπόκειται σε άδεια ή εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

Or. fr
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Τροπολογία 223
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
ισχύουν με την επιφύλαξη υφιστάμενων ή 
μελλοντικών ρυθμίσεων σε κράτη μέλη 
σχετικά με τη διαχείριση δικαιωμάτων 
όσον αφορά αντικείμενα που 
προστατεύονται από το δικαίωμα του 
δημιουργού ή συγγενή δικαιώματα, ιδίως 
όσον αφορά συστήματα συλλογικής 
αδειοδότησης, υποθέσεις σχετικά με την 
εκπροσώπηση των κατόχων 
δικαιωμάτων ή σχετικά με τη μεταφορά 
δικαιωμάτων, υποχρεωτικών και 
απαιτούμενων εκ του νόμου συστημάτων 
διαχείρισης ή συνδυασμούς αυτών. 

Or. de

Τροπολογία 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Προληπτικά μέτρα

Σε συνδυασμό 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.

Or. en



AM\876815EL.doc 97/99 PE472.126v01-00

EL

Τροπολογία 225
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

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].

Or. en

Τροπολογία 226
Marek Henryk Migalski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 227
Emma McClarkin

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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην κατηγορία αυτή πρέπει να περιληφθούν και οι μεμονωμένοι εκδότες.

Τροπολογία 228
Seán Kelly

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Ο εκδοτικός οίκος.

Or. en

Τροπολογία 229
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

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:

Or. fr
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Τροπολογία 230
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) Οι επαγγελματικές ενώσεις στα 
οικεία κράτη μέλη.

Or. de


