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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ζούμε σε ψηφιακή εποχή. Ήδη μερικοί λένε πως ό,τι δεν μπορείς να βρεις στο Διαδίκτυο δεν 
υπάρχει καθόλου. Ενόψει των τεράστιων οφελών που μπορεί να φέρει στην εσωτερική αγορά 
η ορθολογική διάδοση των πληροφοριών που υπάρχουν σε ανοικτή επικοινωνία, η 
ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού έχει στηριχθεί και πρέπει να συνεχίσει να στηρίζεται σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα.

Τα ορφανά έργα είναι έργα των οποίων ο κάτοχος δικαιωμάτων ή οι κάτοχοι δικαιωμάτων  
δεν μπορεί να ταυτοποιηθούν ή να βρεθούν, ενώ η διάθεση ενός έργου στο κοινό απαιτεί -
σύμφωνα με τις αρχές περί πνευματικών δικαιωμάτων- εξουσιοδότηση εκ μέρους του 
κατόχου δικαιωμάτων. Η οδηγία 2001/29/EC1 προέβλεπε ορισμένες εξαιρέσεις που 
επιτρέπουν τη σάρωση για λόγους συντήρησης, δεν επιτρέπουν όμως στις βιβλιοθήκες να 
διαθέτουν ψηφιοποιημένα έργα διαδικτυακώς, ακόμη και για μη εμπορικούς σκοπούς.2

Η παρούσα πρωτοβουλία συνεχίζει το έργο της σύστασης της Επιτροπής, του 2006, για την 
ψηφιακοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την 
ψηφιακή διαφύλαξη.3 Παρά τη σύσταση, μόνο μερικά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει νομοθεσία 
για τα ορφανά έργα και οι υπάρχουσες λύσεις οριοθετούνται έτσι κι αλλιώς από το γεγονός 
ότι περιορίζουν την τηλεματική πρόσβαση σε πολίτες που είναι κάτοικοι στην εθνική τους 
επικράτεια και δεν προβλέπουν την αναγνώριση επιμελών αναζητήσεων που έχουν ήδη 
διενεργηθεί σε άλλα κράτη μέλη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει τη στήριξή του στην εξεύρεση νομοθετικής 
λύσης για τα προβληματικά ζητήματα ορφανών έργων και στη δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης 
δεδομένων για να διευκολυνθεί η διαθεσιμότητα πληροφοριών4. Στο ψήφισμά του της 6ης 
Απριλίου 2011 σχετικά με μία Ενιαία Αγορά για τις Επιχειρήσεις και την Ανάπτυξη 5, το 
Σώμα τόνισε επίσης ότι η δημιουργία βελτιωμένου συστήματος για τη διαχείριση των 
πνευματικών δικαιωμάτων είναι απαραίτητη για να στηριχθεί η καινοτομία και η 
δημιουργικότητα εντός της ενιαίας αγοράς.

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής έχει σκοπό να επιτρέψει σε βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, μουσεία και αρχεία να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, 
πράγμα που περιλαμβάνει την τηλεματική παρουσίαση ορφανών έργων. Ένας από τους 
λειτουργικούς στόχους της πρότασης είναι να μειωθεί το κόστος συναλλαγών για την 
τηλεματική χρήση ορφανών έργων από αυτά τα ιδρύματα καθώς και να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή πρόσβαση.
                                               
1 Οδηγία 2001/29/ΕΚ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του 

δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167, 22.6.2001, σελ. 
10-19)·

2 Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3, στοιχείο ιδ), της οδηγίας του 2001, οι βιβιλιοθήκες μπορούν να 
παρέχουν πρόσβαση σε έργα που περιέχονται στις συλλογές τους μέσω εξειδικευμένων τερματικών 
εντός των χώρων τους με σκοπό την έρευνα ή την ιδιωτική μελέτη.

3 ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 28-30.
4 Ψήφισμα της 12ης Μαΐου 2011 για την ελευθέρωση του δυναμικού των βιομηχανιών του πολιτισμού 

και της καλλιτεχνικής δημιουργίας (P7_TA(2011)0240, παράγραφος 71, και ψήφισμα της 5ης Μαΐου 
2010 με θέμα «Εuropeana - τα επόμενα βήματα» (ΕΕ  C 81, 15.3.2011, σελ. 16-25).

5 2010/2277(INI), παράγραφος 56.
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Η Επιτροπή παρουσίασε έξι επιλογές στην εκτίμηση επιπτώσεων που συνόδευε τη 
νομοθετική πρόταση, στις οποίες περιλαμβάνονταν η επιλογή να μη γίνει τίποτε και τρόποι 
για καταστατική εξαίρεση ή αδειοδότηση που θα διευκολύνει την ψηφιοποίηση των ορφανών 
έργων. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των εκτεταμένων διαβουλεύσεων με 
διάφορους ενδιαφερομένους, η πρόταση ευνοεί τελικά την αμοιβαία αναγνώριση εθνικών 
λύσεων που διευκολύνουν τις βιβλιοθήκες να καλύπτουν την τηλεματική πρόσβαση σε 
ορφανά έργα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πληροφορίες για όλα τα ορφανά έργα που 
ταυτοποιούνται ως τέτοια στις αντίστοιχες επικράτειες πρέπει να διατίθενται καθολικά και 
χωρίς κόστος. Σε περίπτωση που ο κάτοχος δικαιωμάτων προβεί σε τεκμηριωμένη αξίωση 
στην κατοχή έργου στη χώρα πρώτης δημοσίευσης, οι αρχές σε αυτό το κράτος μέλος 
ανακαλούν το καθεστώς "ορφανού έργου" και αυτή η απόφαση με τη σειρά της θα ισχύει σε 
όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή κάνει μία σημαντική υπόμνηση της συμφωνίας Google Books Settlement, η 
οποία συνάφθηκε το 2008/2009 μεταξύ της Google αφενός και της ένωσης συγγραφέων 
Authors' Guild καθώς και της ένωσης Αμερικανών εκδοτών Association of American
Publishers αφετέρου, η οποία επιτρέπει στην Google να χρησιμοποιεί τα περισσότερα από τα 
ορφανά έργα, χωρίς να έχει προηγηθεί αδειοδότηση, και να τα παρουσιάζει διαδικτυακά στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα που φέρνει την Ευρώπη πολύ πίσω από άποψη 
ανταγωνιστικότητας και πρόσβασης στην πολιτισμική κληρονομιά. Καθώς το Δικαστήριο του 
νότιου τομέα της Νέας Υόρκης αντιτάχθηκε στη συμφωνία το Μάρτιο του 2011 (μεταξύ 
άλλων με το σκεπτικό ότι η συμφωνία θα εξασφάλιζε στην Google μονοπώλιο στη χρήση 
ορφανών έργων) και πρότεινε αντ’ αυτού νομοθετική δράση1, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
εκμεταλλευθεί την ευκαιρία για να δώσει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί να επιλυθεί αυτό το 
ζήτημα με ικανοποιητικό τρόπο για όλους τους μελλοντικούς χρήστες και δικαιούχους, 
συμπεριλαμβανομένων των κατόχων δικαιωμάτων.

Ο εισηγητής επαινεί την πρόταση της Επιτροπής και συμφωνεί με το συγκεκριμένο της στόχο 
σύμφωνα με τον οποίο η τηλεματική διαθεσιμότητα ορφανών έργων σε ολόκληρη την ΕΕ θα 
προαγάγει την πολιτισμική ποικιλομορφία της Ευρώπης και θα αυξήσει τις πηγές γνώσης και 
εκμάθησης.

Παρ’ όλα αυτά ο εισηγητής εξετάζει τη δυνατότητα ορισμένων τροποποιήσεων στην πρόταση 
της Επιτροπής. Γενικά, ο εισηγητής θέλει να τονίσει ότι τα πνευματικά δικαιώματα είναι το 
θεμέλιο της καινοτομίας, της δημιουργίας των επενδύσεων και των παραγωγών στη 
βιομηχανία της πνευματικής δημιουργίας. Τα προβλήματα γύρω από τα ορφανά έργα πρέπει 
να τεθούν στο σωστό πλαίσιο, ώστε αυτά τα μέτρα να μη ληφθούν σε υπερβολικό εύρος.
Πέραν τούτου, για τη διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς, η επιτρεπόμενη χρήση 
ορφανών έργων δεν πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται άμεσο ή έμμεσο 
οικονομικό ή εμπορικό όφελος. Επιπλέον, ο εισηγητής πιστεύει ότι τα κριτήρια για τις 
αμοιβές των κατόχων δικαιωμάτων πρέπει να εναρμονιστούν, για να υπάρξουν ασφάλεια 
δικαίου και εγγυήσεις σε επίπεδο ΕΕ. Θεωρεί σημαντικό να μπορούν οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
να θέτουν τέλος στο καθεστώς ενός έργου ως ορφανού μέσω μίας απλής και ομοιόμορφης 
διαδικασίας στο κράτος μέλος επιλογής τους.

                                               
1 http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, σελ. 23.
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Ειδικότερα, ο εισηγητής θέλει να τονίσει τη σημασία της συμβατότητας και της 
διαλειτουργικότητας των διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων. Η κατάσταση κατά την οποία  
ένα έργο αποκτά αδικαιολόγητα το χαρακτηρισμό του ορφανού πρέπει να αποφευχθεί.

Σύμφωνα με τον εισηγητή, τα ερωτήματα που εξακολουθούν να χρήζουν απαντήσεως είναι 
το αν οι αναφερθέντες στην πρόταση της Επιτροπής δικαιούχοι πρέπει να αποκτήσουν 
εναρμονισμένους ορισμούς και το πώς θα αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη την κατάσταση 
κατά την οποία ένα κράτος μέλος πρέπει να κάνει επιμελή αναζήτηση αλλά οι διαθέσιμες 
πληροφορίες σε άλλο κράτος μέλος είναι ακριβέστερες και επικαιροποιημένες, άρα πιο 
κατάλληλες για την εν εξελίξει αναζήτηση. Επίσης, το φάσμα της επιτρεπόμενης χρήσης 
χρειάζεται περισσότερη προσοχή, καθώς η πρόταση αφήνει την πόρτα ανοιχτή όχι μόνο στην 
ευρεία ερμηνεία του ορισμού αλλά και σε όλα τα είδη και μορφές χρήσης εκ μέρους των 
διαφόρων κρατών μελών.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι το 
οικονομικό θεμέλιο της δημιουργικής 
βιομηχανίας.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προτού να δύναται ένα έργο να (12) Προτού να δύναται ένα έργο να 
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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.

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, εφόσον αυτοί οι 
οργανισμοί διενεργούν την επιμελή 
αναζήτηση καλή τη πίστει και κατά 
λογικό τρόπο, χρησιμοποιούν δε τα 
αποτελέσματα για να επιτευχθούν στόχοι 
δημόσιου συμφέροντος, εκτός αν υπάρχει 
διαφορετική πρόβλεψη.   

Or. en

Τροπολογία 3

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 
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 

(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 
ο διπλασιασμός των προσπαθειών 
αναζήτησης, επιμελής αναζήτηση θα 
πρέπει να διεξάγεται μόνο στο κράτος 
μέλος όπου δημοσιεύθηκε ή 
αναμεταδόθηκε για πρώτη φορά το έργο.
Εξάλλου, προκειμένου να αποφεύγεται 
επανάληψη της δαπανηρής ψηφιοποίησης 
και να εξακριβώνεται αν το ορφανό ενός 
έργου έχει θεσπιστεί σε άλλο κράτος 
μέλος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
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είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες 
κατά τρόπο που να επιτρέπει την 
αλληλοσύνδεσή τους σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο και την πρόσβαση σε αυτές μέσω 
ενιαίας πύλης.

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, τα οποία 
διατίθενται δωρεάν, και τη χρήση των 
ορφανών έργων θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένες και κατασκευασμένες κατά 
τρόπο που να επιτρέπει την 
αλληλοσύνδεση και τη 
διαλειτουργικότητά τους σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο και την πρόσβαση 
σε αυτές μέσω ενιαίας πύλης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγχώνευση των αιτιολογικών σκέψεων 13 και 15 για μεγαλύτερη συνοχή.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Η τηλεματική πρόσβαση σε 
πολιτισμικό περιεχόμενο και η ψηφιακή 
διατήρηση συχνά δεν ανταποκρίνονται 
στο δυναμικό τους, μεταξύ άλλων επειδή 
οι πόροι στα κράτη μέλη είναι ανεπαρκείς 
και οι βάσεις δεδομένων είναι ασύμβατες 
για διασύνδεση. Για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας, πρέπει να ζητηθεί από 
τα κράτη μέλη να εξετάσουν στην 
τυποποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 
την ψηφιοποίηση έργων, για να βελτιωθεί 
η κεντρική καταχώριση, η 
προσβασιμότητα και η 
διαλειτουργικότητα των δημόσιων 
βάσεων δεδομένων τους. 
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Or. en

Τροπολογία 5

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγχώνευση των αιτιολογικών σκέψεων 13 και 15 για μεγαλύτερη συνοχή.

Τροπολογία 6

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.

Or. en
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Τροπολογία 7

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 
οργανισμών που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία. Στις περιπτώσεις αυτές, 
θα πρέπει να προστατεύονται τα 
δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα των 
κατόχων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το 
διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο, όπως τη 
συμφωνία για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του 
εμπορίου (TRIPS), τη Σύμβαση της 
Βέρνης για την προστασία των 
λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων 
του 1886 και την οδηγία 2001/29/ΕΚ. 

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 9

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 σύμφωνα με το άρθρο 3.

Or. en

Τροπολογία 10

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. 3. Η διενέργεια επιμελούς αναζήτησης 
απαιτείται να διεξάγεται μόνο στο κράτος 
μέλος της πρώτης δημοσίευσης ,
αναμετάδοσης ή άλλης μορφής 
κοινοποίησης. Όταν η πρώτη 
δημοσίευση, αναμετάδοση ή άλλη μορφή 
κοινοποίησης διεξάχθηκε ταυτόχρονα σε 
δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, η 
επιμελής αναζήτηση θα διεξαχθεί σε όλα 
αυτά τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αποτελέσματα των επιμελών αναζητήσεων 
που διεξάγονται εντός των συνόρων τους 
καταγράφονται σε βάση δεδομένων 
ανοιχτή για το κοινό και διαθέσιμη 
δωρεάν.

Or. en

Τροπολογία 12

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 ο 
κάτοχος των δικαιωμάτων ενός έργου που 
θεωρείται ορφανό έχει, ανά πάσα στιγμή, 
την πραγματική δυνατότητα να θέσει 
τέλος στο καθεστώς του έργου ως ορφανού 
με γρήγορο, ομοιόμορφο και οικονομικό 
τρόπο στο κράτος μέλος επιλογής του.

Or. en

Τροπολογία 13

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 οποιοδήποτε άμεσο 
ή έμμεσο οικονομικό ή εμπορικό όφελος ή 
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 
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στις συλλογές τους.

Or. en

Τροπολογία 14

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 επαρκώς και δεόντως για τη 
χρήση του έργου που έχει γίνει από τους 
οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1, η δε αμοιβή καθίσταται 
πληρωτέα από την ημέρα κατά την οποία  
πρωτοεμφανίζεται η πράξη βάσει της 
οποίας παρέχεται το σχετικό δικαίωμα.

Or. en

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) η τελική ευθύνη για την καταβολή 
της αμοιβής ανήκει στο κράτος μέλος στο 
οποίο διεξάχθηκε η επιμελής αναζήτηση.

Or. en


