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Τροπολογία 16
Phil Prendergast

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 και οι 
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 
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.

Or. en

Τροπολογία 17
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana
Roithová, Andreas Schwab

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 

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

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 τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου.

Or. en

Τροπολογία 18
Ashley Fox

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 σχετικών 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
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Τροπολογία 19
Phil Prendergast

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 σχετικών 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 20
Zuzana Roithová

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 

(3) Η δημιουργία νομικού πλαισίου για τη 
διευκόλυνση της ψηφιοποίησης και της 
διάδοσης έργων των οποίων ο κάτοχος 
των σχετικών 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 
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Περιφερειών – Ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη.

Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών – Ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη.
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου.)

Or. en

Τροπολογία 21
Ashley Fox

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

Τροπολογία 22
Phil Prendergast

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, 

(4) Τα αποκλειστικά δικαιώματα που 
έχουν οι κάτοχοι των δικαιωμάτων για 
την αναπαραγωγή και τη διάθεση των 
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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.

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

Τροπολογία 23
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Τα πνευματικά δικαιώματα είναι το 
οικονομικό θεμέλιο της δημιουργικής 
βιομηχανίας, εφόσον προωθούν την 
καινοτομία, τη δημιουργία, τις επενδύσεις 
και τις παραγωγές. Κατά συνέπεια, η 
μαζική ψηφιοποίηση και διάδοση έργων 
συνιστά μέσο προστασίας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την τροπολογία αριθ. 1.

Τροπολογία 24
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας αποτελούν σημαντικό μέσο 
για να επιβραβεύεται ο δημιουργικός 
τομέας για το έργο που επιτελεί.

Or. nl

Τροπολογία 25
Phil Prendergast

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 26
Phil Prendergast

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 

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



AM\881941EL.doc 9/47 PE475.793v01-00

EL

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.

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.

Or. en

Τροπολογία 27
Zuzana Roithová

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 δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών θα πρέπει να θεωρείται ότι 
περιλαμβάνουν έργα που ανατέθηκαν από
τους εν λόγω οργανισμούς για 
αποκλειστικά δική τους εκμετάλλευση.
(Η τροπολογία έχει καθαρά γλωσσικό 
χαρακτήρα και αφορά μόνο το τσεχικό 
κείμενο.)

Or. cs

Τροπολογία 28
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Μουσικά έργα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι 
ενσωματωμένα σε ακουστικά, 
οπτικοακουστικά και κινηματογραφικά 
έργα που αναφέρονται στο άρθρο 1.2 (2) 
και (3) πρέπει να αποκλειστούν από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 29
Zuzana Roithová

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) H παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται αποκλειστικά σε έργα που 
δημοσιεύθηκαν ή αναμεταδόθηκαν για 
πρώτη φορά σε κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να μελετήσει την κατάσταση 
όπου ένα έργο έχει παραχθεί και διαδοθεί 
από οντότητα ενός κράτους μέλους, αλλά 
έχει δημοσιευθεί αρχικά σε κράτος εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή οφείλει να μελετήσει περαιτέρω το πρόβλημα των έργων που έχουν παραχθεί στο 
ευρωπαϊκό έδαφος με σκοπό να διαδοθούν στην Ευρώπη, ενώ η ίδια η δημοσίευσή τους έχει 
πραγματοποιηθεί σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρώπης, για λόγους χαμηλότερου κόστους. Όσον 
αφορά π. χ. την περίπτωση της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, το πρόβλημα αυτό αφορά 30% των 
βιβλίων, ιδίως εκείνων που έχουν δημοσιευθεί στην Ινδία. 

Τροπολογία 30
Philippe Juvin, Marielle Gallo
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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 των δικαιωμάτων του έργου 
αυτού. 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. Στην τελευταία 
περίπτωση, οι οργανισμοί που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία πρέπει 
να παραμένουν υπεύθυνοι για την επιμελή 
αναζήτηση που έχουν διενεργήσει. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν οντότητες 
που θα είναι επιφορτισμένες να 
πιστοποιούν ότι οι επιμελείς έρευνες 
έχουν διεξαχθεί δεόντως και καλή τη 
πίστει.

Or. en

Τροπολογία 31
Ashley Fox

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 των δικαιωμάτων του έργου 
αυτού. 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.
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Or. en

Τροπολογία 32
Phil Prendergast

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 των δικαιωμάτων του έργου 
αυτού. 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 33
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 δημιουργού με τον τρόπο που θα 
αποφασιστεί από τους δημιουργούς και 
τους εκδότες ή τους εκπροσώπους τους 
στα κράτη μέλη όπου το έργο έχει 
δημοσιευθεί αρχικά. 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 
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οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 34
Zuzana Roithová

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 των δικαιωμάτων του έργου 
αυτού. 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. Στην τελευταία 
περίπτωση, οι οργανισμοί που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία πρέπει 
να παραμένουν υπεύθυνοι για την επιμελή 
αναζήτηση που έχουν διενεργήσει.

Or. en

Τροπολογία 35
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί 
εναρμονισμένη προσέγγιση σχετικά με την 
εν λόγω επιμελή αναζήτηση, προκειμένου 
να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας στην Ένωση. Μια επιμελής 
αναζήτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την 

(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 
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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.

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 
εντός σαφούς και φιλικού προς τον 
χρήστη πλαισίου κατά τρόπο που να 
επιτρέπει την αλληλοσύνδεση  και τη 
διαλειτουργικότητα σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο μεταξύ των διαφόρων κρατών 
μελών καθώς και την πρόσβαση σε αυτές 
μέσω ενιαίας πύλης.

Or. en

Τροπολογία 36
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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. Προκειμένου να αποφευχθεί 
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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.

ο διπλασιασμός των προσπαθειών 
αναζήτησης, επιμελής αναζήτηση θα 
πρέπει να διεξάγεται μόνο στο κράτος 
μέλος όπου το έργο δημοσιεύθηκε, 
αναμεταδόθηκε ή διαδόθηκε για πρώτη 
φορά στο κοινό. Εξάλλου, προκειμένου να 
αποφεύγεται επανάληψη της δαπανηρής 
ψηφιοποίησης και να εξακριβώνεται αν το 
καθεστώς ενός έργου ως ορφανού έχει 
καθορισθεί σε άλλο κράτος μέλος, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
τα αποτελέσματα των επιμελών 
αναζητήσεων που διενεργούνται στην 
επικράτειά τους και η χρήση των ορφανών 
έργων από τους οργανισμούς που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία 
καταγράφονται σε βάση δεδομένων 
ανοιχτή στο κοινό. Στο μέτρο του δυνατού, 
οι ανοιχτές στο κοινό βάσεις δεδομένων με 
τα αποτελέσματα αναζήτησης, που θα 
είναι διαθέσιμα δωρεάν, και η χρήση των 
ορφανών έργων θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένες και κατασκευασμένες κατά 
τρόπο που να επιτρέπει την 
αλληλοσύνδεσή τους και τη 
διαλειτουργικότητα σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο και την πρόσβαση σε αυτές μέσω 
ενιαίας πύλης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την τροπολογία αριθ. 3.

Τροπολογία 37
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή πρόσβαση σε ανοιχτές στο 
κοινό επιγραμμικές βάσεις δεδομένων 
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όπου καταγράφονται τα αποτελέσματα 
αναζήτησης και η χρήση των ορφανών 
έργων, καλό είναι τα κράτη μέλη να 
γνωστοποιούν στην Επιτροπή την 
επιγραμμική τοποθεσία των βάσεων 
δεδομένων στην επικράτειά τους και η 
Επιτροπή να διαβιβάζει τις πληροφορίες 
αυτές στα άλλα κράτη μέλη.     Θα πρέπει 
να αναζητηθούν πρακτικές λύσεις για να 
καταστούν δυνατές η επιγραμμική 
πρόσβαση και η αλληλοσύνδεση αυτών 
των βάσεων δεδομένων μέσω ενιαίας 
ευρωπαϊκής πύλης προσβάσιμης εξ 
αποστάσεως και με ηλεκτρονικά μέσα για 
το γενικό κοινό και για να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται σ' αυτές, ειδικότερα 
μέσω τεχνικών μηχανισμών, όπως 
μηχανικές μεταφράσεις για να μειωθούν 
τα γλωσσικά εμπόδια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων ή στα αρχεία των επιμελών 
αναζητήσεων και της χρήσης των ορφανών έργων, ειδικότερα σε διασυνοριακό πλαίσιο, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν με την Επιτροπή.

Τροπολογία 38
Ashley Fox

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 
κατόχων δικαιωμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 39
Phil Prendergast

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 δημιουργικά 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 
κατόχων δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 40
Ashley Fox

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 μόνο στο κράτος 
μέλος όπου δημοσιεύθηκε ή 
αναμεταδόθηκε για πρώτη φορά το έργο ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, στην χώρα 
που συνδέεται περισσότερο με 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. en
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Αιτιολόγηση

Με βάση την τροπολογία αυτή, έργα που δεν έχουν δημοσιευθεί/ αναμεταδοθεί ποτέ μπορούν να 
συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας. Η τροπολογία αφορά επίσης την περίπτωση 
έργων που έχουν δημοσιευθεί αρχικά εκτός της ΕΕ (π.χ. πολλά δημοσιεύματα του ΗΒ έχουν 
εκδοθεί πρώτα στην Ινδία) ή έργων των οποίων ο τόπος της πρώτης δημοσίευσής τους δεν είναι 
γνωστός.

Τροπολογία 41
Zuzana Roithová

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 μόνο στο κράτος 
μέλος όπου δημοσιεύθηκε ή 
αναμεταδόθηκε για πρώτη φορά το έργο. 
Μια καλόπιστη και εύλογη επιμελής 
αναζήτηση, που πραγματοποιείται στις 
πηγές του κράτους μέλους της πρώτης 
δημοσίευσης ή αναμετάδοσης, μπορεί σε 
ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει στην 
συμπληρωματική αναζήτηση 
πληροφοριών που είναι διαθέσιμες σε 
άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να διευκρινιστεί περαιτέρω πού η επιμελής αναζήτηση πρέπει να 
διεξαχθεί.

Τροπολογία 42
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 α) Η παρούσα οδηγία καλύπτει επίσης 
έργα ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα 
που περιλαμβάνονται σε έργα, τα οποία 
έχουν δημοσιευθεί ή αναμεταδοθεί 
αρχικά σε κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 43
Ashley Fox

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 έργων 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 44
Phil Prendergast

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 έργων 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
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Τροπολογία 45
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Με στόχο την προαγωγή της γνώσης 
και του πολιτισμού, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να επιτρέπουν στις βιβλιοθήκες, τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα μουσεία που 
είναι ανοιχτά στο κοινό, καθώς και σε 
αρχεία, 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.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου, έχει καθαρά γλωσσικό χαρακτήρα 
και αφορά μόνο το τσεχικό κείμενο.)

Or. cs

Τροπολογία 46
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
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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. Οι 
συμφωνίες αυτές δεν πρέπει να 
περιλαμβάνουν περιορισμούς όσον αφορά 
τον τρόπο με τον οποίο βιβλιοθήκες, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία ή αρχεία 
και ιδρύματα κινηματογραφικής ή 
ακουστικής κληρονομιάς  έχουν το 
δικαίωμα να χρησιμοποιούν, σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία, τα ορφανά έργα για 
να εκπληρώσουν την αποστολή δημοσίου 
συμφέροντός τους, ειδικότερα ως προς τη 
διασφάλιση της πρόσβασης στα ορφανά 
έργα κατά τρόπο μη αποκλειστικό και 
χωρίς διακρίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά σαφές ότι συμφωνίες μεταξύ ιδιωτικών και κρατικών εταίρων δεν πρέπει 
να επιβάλλουν σε δημόσια ιδρύματα περιορισμούς όσον αφορά το ποιός μπορεί να έχει 
πρόσβαση σε ορφανά έργα μετά από την ψηφιοποίηση και τη διάθεσή τους. 

Τροπολογία 47
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
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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, 
αλλά δεν θα προβλέπουν κανένα 
δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων.

Or. en

Τροπολογία 48
Phil Prendergast

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 και οι ραδιοτηλεοπτικοί 
οργανισμοί 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. en

Τροπολογία 49
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 α) Η οικονομική βάση για το 
δημιουργικό τομέα θεμελιώνεται με την 
αλληλεπίδραση της προστασίας και 
προώθησης υφιστάμενης πολιτιστικής 
κληρονομιάς, της καλής ποιότητας 
εκπαίδευσης και της μεταποιητικής 
βιομηχανίας αφενός και του δημιουργικού 
τομέα αφετέρου.  Μια συνεκτική πολιτική 
σε όλους αυτούς τους τομείς εκ μέρους 
των κρατών μελών είναι απαραίτητη για 
να επιτευχθεί δημιουργικός τομέας 
υψηλής ποιότητας.
1ΤΝΟ, 12 Σεπτεμβρίου 2011, 
"Vormgeving verder op de 
kaart"(περαιτέρω χαρτογράφηση του 
σχεδιασμού), κατόπιν εντολής του 
ιδρύματος Premsela.org: 
http://www.premsela.org/sbeos/doc/file.ph
p?nid=7350

Or. nl

Τροπολογία 50
Christel Schaldemose

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 

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

διαχείριση δικαιωμάτων, όπως οι 
διευρυμένες συλλογικές άδειες, τα νομικά 
τεκμήρια παρουσίασης ή μετάδοσης, η 
υποχρεωτική συλλογική διαχείριση ή 
οποιοσδήποτε συνδυασμός τους.

Or. en

Τροπολογία 51
Phil Prendergast

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 αναγνωρισμένες από τον νόμο
ρυθμίσεις στα κράτη μέλη όσον αφορά τη 
διαχείριση δικαιωμάτων, όπως οι 
διευρυμένες συλλογικές άδειες.

Or. en

Τροπολογία 52
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την τροπολογία αριθ. 7.

Τροπολογία 53
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Όταν ένα κράτος μέλος παρέχει την 
άδεια, υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, για τη 
χρήση ορφανών έργων από δημόσιες 
βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
μουσεία, αρχεία, ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς ή 
δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς για σκοπούς πέραν της 
αποστολής τους δημοσίου συμφέροντος, 
θα πρέπει να αμείβονται οι κάτοχοι 
δικαιωμάτων που εμφανίζονται για να 
διεκδικήσουν τα έργα τους. Η εν λόγω 
αμοιβή θα πρέπει να είναι δίκαιη και 
ανάλογη και να λαμβάνει υπόψη το είδος 
του έργου και τη 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

Τροπολογία 54
Phil Prendergast
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 55
Ashley Fox

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 ή 
αναμεταδόθηκαν ή κοινοποιήθηκαν για 
πρώτη φορά σε κράτος μέλος, ή, ανάλογα 
με την περίπτωση, στην χώρα που 
συνδέεται περισσότερο με το έργο, και τα 
οποία είναι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την τροπολογία αυτή, έργα που δεν έχουν δημοσιευθεί/ αναμεταδοθεί ποτέ μπορούν να 
συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας. Ο τόπος της πρώτης δημοσίευσης ενός 
έργου επίσης ενδέχεται να μην είναι γνωστός. Η τροπολογία δίνει απάντηση στο πρόβλημα των 
πολυάριθμων δημοσιεύσεων του ΗΒ που έχουν δημοσιευθεί πρώτα στην Ινδία.

Τροπολογία 56
Phil Prendergast
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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 καλύπτονται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και
δημοσιεύθηκαν ή αναμεταδόθηκαν για 
πρώτη φορά σε κράτος μέλος και τα οποία 
είναι:

Or. en

Τροπολογία 57
Zuzana Roithová

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 a) Έργα που περιλαμβάνονται στις 
συλλογές οργανισμών που αναφέρονται 
στο άρθρο 1(1), όπως μεμονωμένες 
φωτογραφίες και άλλες εικόνες, στην 
περίπτωση των οποίων η επιμελής 
αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί 
βάσει πληροφοριών ταυτοποίησης που 
συνοδεύουν το έργο (π.χ. σφραγίδα του 
εργαστηρίου του φωτογράφου, κλπ.) και 
όπου τα προσωπικά δικαιώματα δεν 
συνιστούν νομικό εμπόδιο, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας τουλάχιστον στις φωτογραφίες και 
άλλες εικόνες, όπου η επιμελής αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και δεν θίγονται 
προσωπικά δικαιώματα ( π. χ. φωτογραφίες τοπίων).

Τροπολογία 58
Christel Schaldemose
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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 59
Phil Prendergast

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 εντοπιστεί μετά από τη 
διενέργεια εύλογης επιμελούς αναζήτησης 
του κατόχου των δικαιωμάτων, καλή τη 
πίστει  και υπό εύλογους όρους, σύμφωνα 
με το άρθρο 3.

Or. en

Τροπολογία 60
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ένα 1. Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ένα 
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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.

έργο είναι ορφανό, οι οργανισμοί που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
διασφαλίζουν τη διενέργεια, καλή τη 
πίστει  και υπό εύλογους όρους, επιμελούς 
αναζήτησης για κάθε έργο, καταφεύγοντας 
στις κατάλληλες πηγές για την κατηγορία 
των σχετικών έργων.

Or. en

Τροπολογία 61
Ashley Fox

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 επιμελούς 
αναζήτησης, καταφεύγοντας στις 
κατάλληλες πηγές για την κατηγορία του 
εν λόγω έργου.

Or. en

Τροπολογία 62
Zuzana Roithová

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, καλή τη 
πίστει  και υπό εύλογους όρους, επιμελούς 
αναζήτησης για κάθε έργο, καταφεύγοντας 
στις κατάλληλες πηγές για την κατηγορία 
των σχετικών έργων.
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Or. en

Τροπολογία 63
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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 64
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση που η επιμελής 
αναζήτηση διενεργείται από οργανισμούς 
άλλους από τους αναφερόμενους στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1, οι δεύτεροι 
παραμένουν υπεύθυνοι για την 
διενεργηθείσα αναζήτηση. 

Or. en

Τροπολογία 65
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση που η επιμελής 
αναζήτηση διενεργείται από οργανισμούς 
άλλους από τους αναφερόμενους στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1, οι δεύτεροι 
παραμένουν υπεύθυνοι για την 
διενεργηθείσα αναζήτηση. 

Or. en

Τροπολογία 66
Ashley Fox

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 πριν από τη χρήση του 
έργου, ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
στην χώρα που συνδέεται περισσότερο με 
το έργο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την τροπολογία αυτή, έργα που δεν έχουν δημοσιευθεί / αναμεταδοθεί ποτέ μπορούν 
να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η τροπολογία αφορά επίσης την 
περίπτωση έργων που έχουν δημοσιευθεί αρχικά εκτός της ΕΕ (π.χ. πολλά εκδόσεις του ΗΒ 
δημοσιεύτηκαν πρώτα στην Ινδία) ή έργων των οποίων ο τόπος της πρώτης δημοσίευσής τους 
δεν είναι γνωστός.

Τροπολογία 67
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
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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, καλή τη πίστει 
και υπό εύλογους όρους, μόνο στο κράτος 
μέλος της πρώτης δημοσίευσης,
αναμετάδοσης ή άλλης μορφής 
κοινοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 68
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν τα 
σύνορα των κρατών μελών έχουν 
μεταβληθεί με το πέρασμα του χρόνου, η 
επιμελής αναζήτηση στο κράτος μέλος 
της πρώτης δημοσίευσης ενδέχεται να 
οδηγήσει σε αναζήτηση πληροφοριών σε 
άλλο κράτος μέλος με το οποίο το έργο 
έχει τον μεγαλύτερο βαθμό σύνδεσης 
λόγω γεωγραφικών, γλωσσικών ή άλλων 
σημαντικών παραμέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις όπου τα σύνορα των κρατών μελών μεταβλήθηκαν ακολουθώντας τον ρου της 
ιστορίας, η επιμελής αναζήτηση πρέπει να συνδεθεί με εκείνο το κράτος μέλος με το οποίο το 
έργο έχει τον μεγαλύτερο βαθμό σύνδεσης λόγω γεωγραφικών, γλωσσικών ή άλλων σημαντικών 
παραμέτρων.

Τροπολογία 69
Phil Prendergast
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όταν είναι γνωστό ότι ένα 
κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό 
έργο αποτελεί συμπαραγωγή, η επιμελής 
αναζήτηση διεξάγεται σε κάθε κράτος 
μέλος που έχει συμμετάσχει στη 
συμπαραγωγή.

Or. en

Τροπολογία 70
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Andreas Schwab

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 ορίζουν οντότητες 
επιφορτισμένες να πιστοποιούν ότι οι 
επιμελείς έρευνες έχουν διεξαχθεί 
δεόντως και καλή τη πίστει και 
διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα των 
επιμελών αναζητήσεων που διεξάγονται 
εντός των συνόρων τους καταγράφονται σε 
βάση δεδομένων ανοιχτή για το κοινό

Or. en

Τροπολογία 71
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εκείνα τα κράτη μέλη που επιλέγουν 
μέθοδο υλοποίησης η οποία συνεπάγεται 
δικαίωμα ατομικής αμοιβής των



PE475.793v01-00 34/47 AM\881941EL.doc

EL

κατόχων δικαιωμάτων για τη χρήση των 
έργων τους θεσπίζουν υποχρέωση εκ των 
υστέρων επιμελούς αναζήτησης και 
υποχρέωση δέσμευσης, για χρονικό 
διάστημα το οποίο καθορίζεται δια 
νόμου, μεριδίου εκ της αμοιβής που 
προορίζεται για τους κατόχους 
δικαιωμάτων των ορφανών έργων.

Or. en

Τροπολογία 72
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα έργο που θεωρείται ορφανό δυνάμει 
του άρθρου 2 σε ένα κράτος μέλος 
θεωρείται ορφανό έργο σε όλα τα κράτη 
μέλη.

Ένα έργο που θεωρείται ορφανό δυνάμει 
του άρθρου 2 σε ένα κράτος μέλος 
θεωρείται ορφανό έργο σε όλα τα κράτη 
μέλη. Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
εγκυρότητα της υλοποίησης άλλου 
κράτους μέλους και αναγνωρίζει επίσης 
ότι η αναπαραγωγή και η αρχική διάθεση 
στο κοινό κατά την έννοια των άρθρων 6 
και 7, καθώς και η παροχή πρόσβασης σε 
προστατευόμενα έργα εκτός των ορίων 
του κράτους μέλους της αρχικής πράξης 
αποτελούν σύννομες πράξεις.

Or. en

Τροπολογία 73
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα έργο που θεωρείται ορφανό δυνάμει 
του άρθρου 2 σε ένα κράτος μέλος 

Ένα έργο που θεωρείται ορφανό δυνάμει 
του άρθρου 2 σε ένα κράτος μέλος 
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θεωρείται ορφανό έργο σε όλα τα κράτη 
μέλη.

θεωρείται ορφανό έργο σε όλα τα κράτη 
μέλη. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει 
αναγνωρισμένες από τον νόμο ρυθμίσεις 
στα κράτη μέλη όσον αφορά τη 
διαχείριση δικαιωμάτων, όπως οι 
διευρυμένες συλλογικές άδειες.

Or. en

Τροπολογία 74
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε
κάτοχος δικαιωμάτων έργου που θεωρείται 
ορφανό έχει, ανά πάσα στιγμή, τη 
δυνατότητα να αξιώσει τα αντίστοιχα 
πνευματικά δικαιώματα χωρίς να θίγεται 
το καθεστώς του έργου ως ορφανού όσον 
αφορά τα δικαιώματα των κατόχων που 
δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί. Ένα 
έργο χάνει το καθεστώς του ως ορφανό 
μόνον αφού έχουν ταυτοποιηθεί ή 
εντοπιστεί όλοι οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
στο έργο αυτό.

Or. en

Τροπολογία 75
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μέσω αναπαραγωγής, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, για 
σκοπούς ψηφιοποίησης, διάθεσης στο 
κοινό, ευρετηρίασης, καταλογογράφησης, 

(β) μέσω αναπαραγωγής, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ.
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συντήρησης ή αποκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 76
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μέσω αναπαραγωγής, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, για 
σκοπούς ψηφιοποίησης, διάθεσης στο 
κοινό, ευρετηρίασης, καταλογογράφησης, 
συντήρησης ή αποκατάστασης.

(β) μέσω αναπαραγωγής, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, για 
σκοπούς αναζήτησης, ψηφιοποίησης, 
διάθεσης στο κοινό, ευρετηρίασης, 
καταλογογράφησης, συντήρησης ή 
αποκατάστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία, στην αγγλική της διατύπωση, ανοίγει την απαρίθμηση των στόχων 
προκειμένου να είναι δυνατή η κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν από την ανάπτυξη των 
τεχνολογιών της πληροφορίας στα προσεχή χρόνια χωρίς να είναι ανάγκη να τροποποιείται η 
παρούσα νομοθεσία κάθε φορά που προστίθεται μια νέα δυνατότητα στο μέλλον. Επιπλέον και 
σε συνάρτηση με τις αιτιολογικές σκέψεις 1 και 10, προσθέτει την αναζήτηση στις επιτρεπόμενες 
χρήσεις αναπαραγωγής.

Τροπολογία 77
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μέσω αναπαραγωγής, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, για 
σκοπούς ψηφιοποίησης, διάθεσης στο 
κοινό, ευρετηρίασης, καταλογογράφησης, 
συντήρησης ή αποκατάστασης.

(β) μέσω αναπαραγωγής, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ.
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Or. en

Τροπολογία 78
Zuzana Roithová

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, ερευνητικής και 
εκπαιδευτικής πρόσβασης στα έργα που 
περιλαμβάνονται στις συλλογές τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμιζόμενη με τις αιτιολογικές σκέψεις 1 και 10, η παρούσα τροπολογία θέτει την 
πρόσβαση σε ορφανά έργα σε συσχετισμό και με τους ερευνητικούς σκοπούς.

Τροπολογία 79
Ashley Fox

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.

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 και 
διασφαλίζουν επίσης, σε περίπτωση 
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ορφανού έργου του οποίου ο κάτοχος 
δικαιωμάτων έχει ταυτοποιηθεί αλλά δεν 
έχει εντοπιστεί, ότι το όνομα του κατόχου 
δικαιωμάτων αναφέρεται σε κάθε χρήση 
του έργου·

Or. en

Τροπολογία 80
Phil Prendergast

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.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1, όταν χρησιμοποιούν 
ορφανά έργα σύμφωνα με το άρθρο 6, 
παράγραφος 2:

(α) τηρούν αρχεία των επιμελών 
αναζητήσεων που διεξήγαγαν·
(β) τηρούν αρχεία χρήσης ανοιχτά στο 
κοινό σχετικά με τη χρήση που κάνουν 
των ορφανών έργων·

(γ) γνωστοποιούν το όνομα οποιουδήποτε 
κατόχου δικαιωμάτων έχει ταυτοποιηθεί, 
αλλά δεν έχει εντοπιστεί.

Or. en

Τροπολογία 81
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τον κατάλογο και την 
διαδικτυακή τοποθεσία των βάσεων 
δεδομένων που βρίσκονται στην 
επικράτειά τους, καθώς και οποιαδήποτε 
μεταγενέστερη τροποποίηση, όπου οι 
αναφερόμενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
οργανισμοί διατηρούν αρχεία των 
επιμελών αναζητήσεων που διεξήγαγαν 
και των χρήσεων ορφανών έργων στις 
οποίες προέβησαν. Η Επιτροπή 
διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε όλα 
τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων ή στα αρχεία των επιμελών 
αναζητήσεων και της χρήσης των ορφανών έργων, ειδικότερα σε διασυνοριακό πλαίσιο, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν με την Επιτροπή.

Τροπολογία 82
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τα κράτη μέλη, από κοινού με την 
Επιτροπή, εφαρμόζουν εκείνα τα 
πρακτικά μέτρα που καθιστούν τις 
προαναφερθείσες βάσεις δεδομένων 
προσβάσιμες μέσω ενιαίου, επιγραμμικού 
σημείου εισόδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων ή στα αρχεία των επιμελών 
αναζητήσεων και της χρήσης των ορφανών έργων, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή οφείλουν να 
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συνεργαστούν για την δημιουργία ενιαίου, επιγραμμικού σημείου εισόδου σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Τροπολογία 83
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Προκειμένου να αποφεύγεται 
επανάληψη της δαπανηρής 
ψηφιοποίησης, τα κράτη μέλη επιτρέπουν 
στους οργανισμούς που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 να διασυνδέονται 
με σκοπό την αμοιβαία πρόσβαση όλων 
τους στα ορφανά έργα που περιέχονται σε 
όλες τις συλλογές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να αποφύγει την περιττή επανάληψη της ψηφιοποίησης σε 
περιπτώσεις όπου συγκεκριμένοι οργανισμοί ήδη διαθέτουν φυσικά αντίτυπα των ορφανών 
έργων που περιέχονται στις συλλογές τους και τούτο μέσω της διασύνδεσης μεταξύ των 
ψηφιακών αντιτύπων αυτών των ορφανών έργων χωρίς να είναι ανάγκη να επαναληφθεί η 
διαδικασία της ψηφιοποίησης.

Τροπολογία 84
Phil Prendergast

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, 

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, 
με την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με 
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υπό την προϋπόθεση ότι: τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 
4::

Or. en

Τροπολογία 85
Phil Prendergast

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. en

Τροπολογία 86
Phil Prendergast

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 87
Phil Prendergast

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. en

Τροπολογία 88
Phil Prendergast

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 αξιώνουν 
τα αντίστοιχα δικαιώματά τους, κατά την 
έννοια του άρθρου 5, αμείβονται κατά 
τρόπο δίκαιο και αναλογικό για τη χρήση 
του έργου που έχει γίνει από τους 
οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1. οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
δικαιούνται δίκαιη και αναλογική αμοιβή 
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 από την οποία απορρέει η 
αξίωση.

Or. en

Τροπολογία 89
Phil Prendergast

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 

διαγράφεται
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μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε ετών 
από την ημερομηνία της πράξης που 
γέννησε την αξίωση.

Or. en

Τροπολογία 90
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) η τελική ευθύνη για την καταβολή 
της αμοιβής ανήκει στο κράτος μέλος στο 
οποίο έγινε χρήση του έργου.

Or. en

Τροπολογία 91
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

( 5 β) Οι οργανισμοί που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 δύνανται να 
διαθέσουν στο εμπόριο το ορφανό έργο 
κατά τρόπο εύλογο και καλή τη πίστει 
μέχρι την ημέρα που  πρωτοεμφανίζεται 
η πράξη βάσει της οποίας παρέχεται το 
σχετικό δικαίωμα στον κάτοχο.  Μέχρι 
την ημέρα αυτή, ο κάτοχος δικαιώματος 
δεν αμείβεται και η νομοθεσία περί 
πνευματικών δικαιωμάτων δεν 
εφαρμόζεται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διάθεση στο εμπόριο θα έχει το πλεονέκτημα ότι θα λειτουργήσει ενθαρρυντικά έναντι των 
οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ώστε να ψηφιοποιήσουν τα ορφανά 
έργα. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων θα παροτρυνθούν να διατυπώσουν αξιώσεις για τα έργα τους 
και το κοινό θα έχει την δυνατότητα να απολαύσει τα ορφανά έργα νωρίτερα.

Τροπολογία 92
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν 
να χρησιμοποιήσουν υπάρχοντα ή 
μελλοντικά εθνικά προγράμματα 
προκειμένου να διευκολύνουν την μαζική 
ψηφιοποίηση των ορφανών έργων και 
προκειμένου να καταστήσουν δυνατή την 
εμπορική χρήση των ορφανών έργων.

Or. en

Τροπολογία 93
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α 
Προληπτικά μέτρα

Σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
τα κράτη μέλη προάγουν μέτρα 
προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία 
ορφανών έργων στο μέλλον.

Or. en
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Τροπολογία 94
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

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 
χαρακτήρα και το σεβασμό της 
προσωπικής ζωής, την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και το ενοχικό δίκαιο.

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 
χαρακτήρα και το σεβασμό της 
προσωπικής ζωής, την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και το ενοχικό δίκαιο.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου, έχει καθαρά γλωσσικό χαρακτήρα 
και αφορά μόνο το τσεχικό κείμενο.)

Or. cs

Τροπολογία 95
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την 
εξέλιξη των πηγών πληροφόρησης για τα 
δικαιώματα και, ένα έτος το αργότερο από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
και στη συνέχεια ετησίως, υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με την ενδεχόμενη 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 

Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την 
εξέλιξη των πηγών πληροφόρησης για τα 
δικαιώματα και, ένα έτος το αργότερο από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
και στη συνέχεια ετησίως, υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με την ενδεχόμενη 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
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παρούσας οδηγίας σε έργα ή άλλο 
προστατευόμενο υλικό που δεν 
συμπεριλαμβάνονται επί του παρόντος στο 
πεδίο εφαρμογής, και ιδίως 
φωνογραφήματα και μοναδικές 
φωτογραφίες και άλλες εικόνες.

παρούσας οδηγίας σε δικαιούχους άλλους 
από τους αναφερόμενους στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 και σε έργα ή άλλο 
προστατευόμενο υλικό που δεν 
συμπεριλαμβάνονται επί του παρόντος στο 
πεδίο εφαρμογής, και ιδίως 
φωνογραφήματα και μοναδικές 
φωτογραφίες και άλλες εικόνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Άλλοι δικαιούχοι πέραν των μουσείων, βιβλιοθηκών κα. χρειάζεται επίσης να προστεθούν για 
τις περιπτώσεις διάθεσης ορφανών έργων, λόγου χάρη, σε σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ που 
επιθυμούν να συμπεριλάβουν ιστορικό αρχειακό υλικό ή σε επιχειρηματίες του πολιτιστικού 
χώρου που επιθυμούν ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της 
Ευρώπης σε νέα έργα. Μολονότι η παρούσα οδηγία αποτελεί μια καλή αφετηρία για να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ορφανών έργων, εξακολουθεί, ως λύση να παραμένει ημιτελής.

Τροπολογία 96
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την 
εξέλιξη ως προς τα έργα που βρίσκονται 
εκτός εμπορίου και, δύο έτη το αργότερο 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας και στη συνέχεια σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με ενδεχόμενη λύση στα 
ζητήματα της ψηφιοποίησης έργων εκτός 
εμπορίου και της ευρείας πρόσβασης σε 
αυτά του κοινού σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 97
Rolandas Paksas
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτά 
χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε 
δύο έτη) τον κατάλογο των 
αναφερόμενων στο άρθρο 1 παράγραφος
1 οργανισμών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 
για την διαχείριση ορφανών έργων. 

Or. lt

Τροπολογία 98
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 είναι οι εξής:

Οι πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 περιλαμβάνουν τις εξής:

Or. en


