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Τροπολογία 49
Marielle Gallo, 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
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 
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. fr

Τροπολογία 50
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 

(3) Η δημιουργία νομικού πλαισίου για τη 
διευκόλυνση της ψηφιοποίησης και της 
διάδοσης έργων προστατευμένων με 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικά δικαιώματα των οποίων ο 
κάτοχος 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 
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Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών – Ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη.

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

Τα συγγενικά δικαιώματα πρέπει να καλύπτονται εάν θέλουμε να έχει κάποιο νόημα η Οδηγία. 
Βλ. άρθρο 2.

Τροπολογία 51
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 κατόχου 
των δικαιωμάτων πριν από την 
ψηφιοποίηση και τη διάθεση ενός έργου 
στο κοινό.

Or. fr

Τροπολογία 52
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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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 κατόχου 
των δικαιωμάτων πριν από την 
ψηφιοποίηση και τη διάθεση ενός έργου 
στο κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη “δημιουργός” εμφανίζεται δυο φορές σε αυτή την παράγραφο στο κείμενο της 
Επιτροπής. Πρέπει να αντικατασταθεί με τη λέξη "κάτοχος δικαιωμάτων" σε όλη την Οδηγία.

Τροπολογία 53
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 

(4) Τα αποκλειστικά δικαιώματα που
έχουν οι κάτοχοι δικαιωμάτων για την
αναπαραγωγή και την κοινοποίηση, 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης 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
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δημιουργού πριν από την ψηφιοποίηση και 
τη διάθεση ενός έργου στο κοινό.

στην κοινωνία της πληροφορίας, 
προϋποθέτουν τη συναίνεση του κατόχου 
των δικαιωμάτων πριν από την
ψηφιοποίηση και την κοινοποίηση, 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης του
έργου στο κοινό εφόσον ζητηθεί.

Or. fr

Τροπολογία 54
Luigi Berlinguer

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 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 και 
αφορούν ειδικές πράξεις αναπαραγωγής 
που πραγματοποιούνται από προσιτές στο 
κοινό βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ή μουσεία, ή από αρχεία, που 
δεν αποσκοπούν, άμεσα ή έμμεσα, σε 
κανένα οικονομικό ή εμπορικό όφελος,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5(2)(γ) της 
Οδηγίας 2001/29/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 55
Luis de Grandes Pascual
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Η παρούσα Οδηγία δεν θίγει την
Οδηγία 2001/29/ΕΚ και αφορά
αποκλειστικά ορισμένες επιτρεπόμενες
χρήσεις των ορφανών έργων. Δεν εισάγει
νέες εξαιρέσεις ή περιορισμούς στο
δικαίωμα δημιουργού και στα συγγενικά 
δικαιώματα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η Οδηγία έχει σκοπό να καλύψει ένα ειδικό ζήτημα εντός της ΕΕ, τις επιτρεπόμενες χρήσεις
των ορφανών έργων. Δεν επιδιώκει την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ.

Τροπολογία 56
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Το δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας προάγει την καινοτομία, τη
δημιουργία, τις επενδύσεις και την
παραγωγή και επομένως αποτελεί το
οικονομικό θεμέλιο της δημιουργικής
δραστηριότητας. Η μαζική ψηφιοποίηση
και διάχυση των έργων αποτελεί συνεπώς
ένα μέσον για την προστασία της
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Or. en

Τροπολογία 57
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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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 ηχογραφήματα και τα 
κινηματογραφικά και οπτικοακουστικά 
έργα που υπάρχουν στα αρχεία  
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών θα πρέπει 
να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν έργα που 
παραγγέλθηκαν από τους εν λόγω 
οργανισμούς για δική τους εκμετάλλευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή από "ακουστικά" σε "ηχογραφήματα" υπαγορεύεται από το ότι δεν είναι νομικώς
ορθό να ομιλούμε για "ακουστικά έργα", αφού τα ηχογραφήματα δεν είναι "έργα" υπό τη νομική
έννοια του όρου. Νομικώς ισχυρός όρος είναι είτε "φωνόγραμμα", "εγγραφή" ή "ηχογράφημα" 
και κατά συνέπεια προτείνεται να αλλάξει η φράση “κινηματογραφικά, ακουστικά και
οπτικοακουστικά έργα ” σε “ηχογραφήματα και κινηματογραφικά και οπτικοακουστικά έργα”. 
Τούτο επηρεάζει και το άρθρο 1(2)(2). Η λέξη "αποκλειστικά" πρέπει να άπαλειφθεί: οι 
δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί μπορούν επίσης να παραγγέλνουν έργα για κοινή χρήση 
με άλλους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς όπως η ZDF και η ORF για την ARTE, και η 
εκμετάλλευση ενίοτε είναι μοιρασμένη με τον παραγωγό.

Τροπολογία 58
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 δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών θα πρέπει να θεωρείται ότι 
περιλαμβάνουν έργα που παραγγέλθηκαν
από τους εν λόγω οργανισμούς για 
αποκλειστικά δική τους εκμετάλλευση.

Or. fr
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Τροπολογία 59
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η δημιουργία μεγάλων διαδικτυακών 
βιβλιοθηκών παρέχει τη δυνατότητα 
χρήσης εργαλείων ηλεκτρονικής 
αναζήτησης και εύρεσης, τα οποία 
ανοίγουν νέες πηγές γνώσης στους 
ερευνητές και τους πανεπιστημιακούς, οι 
οποίοι θα υποχρεούνταν διαφορετικά να 
καταφεύγουν σε πιο παραδοσιακές και 
αναλογικές μεθόδους αναζήτησης.

(10) Η δημιουργία μεγάλων διαδικτυακών 
βιβλιοθηκών παρέχει τη δυνατότητα 
χρήσης εργαλείων ηλεκτρονικής 
αναζήτησης και εύρεσης, τα οποία 
ανοίγουν νέες πηγές γνώσης στους 
ερευνητές και τους πανεπιστημιακούς, οι 
οποίοι θα υποχρεούνταν διαφορετικά να 
καταφεύγουν σε πιο παραδοσιακές και 
αναλογικές μεθόδους αναζήτησης. Επί
πλέον, Επί πλέον, οι τεχνολογίες cloud
computing ("υπολογιστικού νέφους") θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται καταλλήλως 
ώστε να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκής 
κλίμακας βάση δεδομένων που θα είναι 
πλήρης και με εύκολη πρόσβαση.

Or. en

Τροπολογία 60
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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, 
παρουσιάσθηκαν ή αναμεταδόθηκαν για 
πρώτη φορά στο έδαφος ενός κράτους 
μέλους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κινηματογραφικά έργα συνήθως πρώτα "παρουσιάζονται" στους κινηματογράφους και δεν
"αναμεταδίδονται".

Τροπολογία 61
Sajjad Karim

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 παρήχθησαν 
στο έδαφος ενός κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 62
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 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. Σε αυτή την τελευταία
περίπτωση, η ευθύνη της καλόπιστης
επιμελούς και εύλογης αναζήτησης
βαρύνει τους οργανισμούς που ορίζονται
στην παρούσα Οδηγία.
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Or. fr

Τροπολογία 63
Alexandra Thein

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
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. Προς αποφυγήν επανάληψης 
των αναζητήσεων, επιμελής αναζήτηση 
διενεργείται μόνο στο κράτος μέλος όπου 
το έργο για πρώτη φορά δημοσιεύθηκε ή 
αναμεταδόθηκε. Εξάλλου, προκειμένου να
αποφεύγεται επανάληψη της δαπανηρής
ψηφιοποίησης και να επαληθεύεται το 
κατά πόσον ένα έργο έχει λάβει την 
ιδιότητα του ορφανού έργου σε άλλο 
κράτος μέλος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα της 
επί του εδάφους τους επιμελούς 
αναζήτησης 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 δωρεάν 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 και τη 
διαδραστικότητά τους σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο και την πρόσβαση σε αυτές μέσω
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ενιαίας πύλης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή, θα συνενωθούν οι αιτιολογικές αναφορές 13 και 15, ώστε να
βελτιωθεί η λογική συνοχή του κειμένου.

Τροπολογία 64
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Οι δυνατότητες της επιγραμμικής
προσβασιμότητας σε πολιτιστικά
περιεχόμενα και της ψηφιακής
διαφύλαξης συχνά δεν μπορούν να
υλοποιηθούν πλήρως, λόγω μεταξύ άλλων
ανεπάρκειας πόρων στα κράτη μέλη και
διασύνδεσης μη συμβατών βάσεων
δεδομένων. Για τους σκοπούς της
παρούσας Οδηγίας, θα πρέπει να κληθούν
τα κράτη μέλη να εξετάσουν την σε
ευρωπαϊκό επίπεδο τυποποίηση της
ψηφιοποίησης των έργων, ώστε να
βελτιωθεί η κεντρική καταχώρηση, η
προσβασιμότητα και η
διαλειτουργικότητα των δημοσίων τους
βάσεων δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 65
Marielle Gallo, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
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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. fr

Τροπολογία 66
Alexandra Thein

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. de

Τροπολογία 67
Marielle Gallo, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
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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 και καλόπιστη 
αναζήτηση θα πρέπει να διεξάγεται μόνο 
στο κράτος μέλος όπου δημοσιεύθηκε ή 
αναμεταδόθηκε για πρώτη φορά το έργο. 
Πάντως, σε ορισμένες περιπτώσεις όπως
π.χ. την συμπαραγωγή ενός
οπτικοακουστικού έργου, οποιαδήποτε
καλόπιστη και επιμελής αναζήτηση θα
απαιτούσε έρευνες σε άλλα κράτη μέλη
πέρα από εκείνο της πρώτης δημοσίευσης
ή αναμετάδοσης. 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. fr

Τροπολογία 68
Sajjad Karim

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 

(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, 
εάν τούτο είναι ασαφές ή το έργο δεν έχει 
δημοσιευθεί, στη χώρα που έχει 
περισσότερο συνδεθεί με το έργο. Για να 
μπορούν τα άλλα κράτη μέλη να 
εξακριβώσουν αν ένα έργο έχει 
αναγνωριστεί ως ορφανό σε άλλο κράτος 
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εντός των συνόρων τους καταγράφονται σε 
μια βάση δεδομένων ανοιχτή στο κοινό.

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

Τροπολογία 69
Marielle Gallo, 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 δικαιωμάτων έχουν δικαίωμα να 
διακόψουν το καθεστώς των έργων τους 
ως ορφανών και να λάβουν αμοιβή σε 
περίπτωση που εμφανιστούν για να 
αξιώσουν την κυριότητα των έργων τους.

Or. fr

Τροπολογία 70
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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) Εάν κάτοχοι δικαιωμάτων
εμφανιστούν για να αξιώσουν την
κυριότητα των έργων τους, είναι σκόπιμο 
να τους δοθεί η δυνατότητα να διακόψουν 
το καθεστώς των έργων τους αυτών ως 
ορφανών σε ό,τι αφορά τους ίδιους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κάτοχοι δικαιωμάτων, ο καθένας τους θα πρέπει να
ελέγχει τα δικά του δικαιώματα, που σημαίνει ότι κάθε κάτοχος δικαιωμάτων πρέπει να
αντιμετωπίζεται ατομικώς ως προς τα δικαιώματά του.

Τροπολογία 71
Marielle Gallo, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Εάν ένα έργο θεωρήθηκε μη
προσηκόντως ορφανό μετά από έρευνα
που δεν υπήρξε επιμελής και εύλογη ή
που δεν διενεργήθηκε καλόπιστα, τα
κράτη μέλη οφείλουν να προβλέπουν την
ευθύνη του χρήστη ως αιτία παραβίασης
του δικαιώματος δημιουργού, σύμφωνα
με τις οικείες εθνικές διατάξεις και το 
δίκαιο της ΕΕ.

Or. fr

Τροπολογία 72
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 

(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 
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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.

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.
Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, 
η έννοια του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού
οργανισμού θα πρέπει να καλύπτει τους
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς που
εκτελούν δημόσιο έργο κατά τον τρόπο
που ορίζεται και οργανώνεται από κάθε
κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 73
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 

(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 ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς να κοινοποιούν, να διαθέτουν 
στο κοινό και να αναπαράγουν, κατά την 
έννοια της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ, ορφανά 
έργα, εφόσον η εν λόγω χρήση συμβάλλει 
στην εκπλήρωση της αποστολής που 
εκτελούν για το δημόσιο συμφέρον, και 
εξασφαλίζει την παροχή πολιτιστικής και 
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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.

εκπαιδευτικής πρόσβασης σε αυτά. 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. en

Αιτιολόγηση

Για τη λέξη "κοινοποιώ" : βλ. αιτιολόγηση άρθρου 6(1)(γ).

Τροπολογία 74
Luigi Berlinguer

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 ηχητικής και 
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.

Or. en
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Τροπολογία 75
Angelika Niebler

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 τη δυνατότητα των κρατών μελών, 
ενεργούντων σε συμφωνία με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διεθνείς 
συμφωνίες, να διατηρούν, να 
αναπτύσσουν περαιτέρω ή να εισάγουν
ρυθμίσεις όσον αφορά τη διαχείριση 
δικαιωμάτων, όπως οι διευρυμένες 
συλλογικές άδειες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να μπορούν να διατηρούν ή να αναπτύσσουν περαιτέρω 
τις υφιστάμενες ρυθμίσεις ή να εισάγουν νέες, όπως τις διευρυμένες συλλογικές άδειες..

Τροπολογία 76
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 ρυθμίσεις των 
κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση 
δικαιωμάτων, όπως οι διευρυμένες 
συλλογικές άδειες. Δεν θα πρέπει επίσης
να θίγει τις ρυθμίσεις των κρατών μελών
για θέματα μαζικής ψηφιοποίησης έργων, 
σαν εκείνες που αφορούν τα μη διαθέσιμα 
έργα.

Or. fr
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Τροπολογία 77
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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, τεκμήρια
εκπροσώπησης ή μεταβίβασης, 
υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης, ή
συνδυασμούς αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από τη νέα παράγραφο του άρθρου 8 και διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη
παραμένουν ελεύθερα να βρίσκουν λύσεις για τα αρχεία ραδιοτηλεοπτικών φορέων μέσω άλλων
ρυθμίσεων, όπως π.χ. "διευρυμένων συλλογικών αδειών" ή άλλων, δεδομένου ότι αρκετά κράτη
μέλη το έχουν ήδη κάνει ή πιθανόν να αποφασίσουν να το κάνουν στο άμεσο μέλλον. 

Τροπολογία 78
Luigi Berlinguer

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 θα πρέπει να 
ενθαρρύνει τις ρυθμίσεις στα κράτη μέλη 
όσον αφορά τη διαχείριση δικαιωμάτων
θεμελιωμένων σε υποχρεωτικές άδειες ή 
σε διευρυμένες συλλογικές άδειες.

Or. en
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Τροπολογία 79
Sajjad Karim

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 ή η 
απαίτηση έκδοσης άδειας.

Or. en

Τροπολογία 80
Toine Manders

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

Τροπολογία 81
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 

διαγράφεται
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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.

Or. fr

Τροπολογία 82
Toine Manders

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.

Or. en

Τροπολογία 83
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 

διαγράφεται
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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.

Or. fr

Τροπολογία 84
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 από βιβλιοθήκες, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία, αρχεία, 
ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς 
ή ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς για 
σκοπούς πέραν της αποστολής τους 
δημοσίου συμφέροντος, θα πρέπει να 
αμείβονται οι κάτοχοι δικαιωμάτων που 
εμφανίζονται για να διεκδικήσουν τα έργα 
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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.

τους. Η εν λόγω αμοιβή θα πρέπει να είναι 
δίκαιη 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 ιδρυμάτων 
εμπλεκομένων στη διαφύλαξη, 
αποκατάσταση και προσφορά 
πολιτιστικής και εκπαιδευτικής 
πρόσβασης στα ευρωπαϊκά έργα, ή 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

Αιτιολόγηση

Όταν τα αναγκαία συστήματα ενημέρωσης για τη διευκόλυνση της φθηνής επιμελούς
αναζήτησης δημιουργηθούν και εισπράξουν έσοδα εξ αυτής, τα κράτη μέλη θα έχουν ακόμη να
διευθετήσουν το θέμα του τι θα κάνουν με τα έσοδα που εισπράχθηκαν αλλά δεν διεκδικήθηκαν. 
Βάσει του άρθρου 7(5), τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν ό,τι θέλουν επ΄αυτού, 
αλλά εμείς μπορούμε να τα προτρέψουμε να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για σκοπούς
σύμφωνους με το πνεύμα της παρούσας Οδηγίας.

Τροπολογία 85
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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 

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

των απαριθμούμενων στην παράγραφο 2, 
εδάφιο 1 έργων και δημόσιους
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε ένα έργο π.χ. που βρίσκεται στα αρχεία
μιας βιβλιοθήκης και στο ίδιο έργο που βρίσκεται στα αρχεία του εκδότη.

Τροπολογία 86
Luigi Berlinguer

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 
ηχητικής και κινηματογραφικής 
κληρονομιάς και δημόσιους
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 87
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

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 τη 
χρήση, εκ μέρους των απαριθμούμενων 
στην παράγραφο 1 ιδρυμάτων, των 
ορφανών έργων που βρίσκονται στα 
αρχεία τους και που δημοσιεύθηκαν ή 
αναμεταδόθηκαν για πρώτη φορά σε 
κράτος μέλος και τα οποία είναι:
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Or. de

Αιτιολόγηση

Βάσει του άρθρου 1, οι παρατιθέμενοι στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 χρήστες μπορούν επίσης 
να ψηφιοποιούν τα αρχεία και τις συλλογές άλλων χρηστών. Όμως, οι εν λόγω ομάδες χρηστών 
θα πρέπει να δικαιούνται να ψηφιοποιούν μόνο τα δικά τους αρχεία και τις δικές τους συλλογές. 
Το άρθρο δεν είναι αρκετά ευκρινές επ΄αυτού. Απαιτείται επομένως μια διευκρίνιση.

Τροπολογία 88
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

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 προστατευμένα με δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας που 
περιλαμβάνονται σε συλλογές οργανισμών 
απαριθμούμενων στο άρθρο 1(1) και τα 
οποία είναι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση δημοσίευσης σε ένα κράτος μέλος μεταφέρθηκε στα εδάφια της ιδίας παραγράφου.

Τροπολογία 89
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

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 υποκείμενα σε δικαίωμα δημιουργού 
και συγγενικά δικαιώματα, 
περιλαμβανόμενα στις συλλογές των 
απαριθμούμενων στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 οργανισμών και που 
δημοσιεύθηκαν ή αναμεταδόθηκαν για 
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πρώτη φορά στο έδαφος ενός κράτους 
μέλους και τα οποία είναι:

Or. fr

Τροπολογία 90
Sajjad Karim

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

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 προστατευμένα με δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, 
περιλαμβανόμενα στις συλλογές των 
απαριθμούμενων στο άρθρο 1(1) 
οργανισμών, και που παρήχθησαν ή 
δημοσιεύθηκαν ή αναμεταδόθηκαν για 
πρώτη φορά στο έδαφος κράτους μέλους 
και τα οποία είναι:

Or. en

Τροπολογία 91
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

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 92
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 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 υπό μορφή βιβλίων, 
επιστημονικών περιοδικών, εφημερίδων, 
περιοδικών ή άλλων γραπτών κειμένων και 
τυπωμένου υλικού που για πρώτη φορά 
δημοσιεύθηκαν, παρουσιάσθηκαν ή 
αναμεταδόθηκαν στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους εντός των πέντε 
τελευταίων ετών, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Ελάχιστη προθεσμία μετά τη δημοσίευση: το άρθρο 1(2)(3) της πρότασης της Επιτροπής γίνεται
περιττό μετά την τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 1(2)(2) και πρέπει να διαγραφεί. Όμως 
έτσι θα εξαφανιζόταν τελείως η απαίτηση μιας ελάχιστης προθεσμίας μετά τη δημοσίευση για να 
κηρυχθεί ένα έργο ορφανό, πράγμα που δεν θα ήταν σωστό. Αν και η πρόταση της Επιτροπής 
δεν προβλέπει καμία ελάχιστη προθεσμία μετά τη δημοσίευση για το τυπωμένο υλικό, η 
προθεσμία θα πρέπει να ισχύει για όλες τις μορφές έργων. Εφόσον μπορούμε να αναμένουμε ότι 
και στο μέλλον θα υπάρξουν ορφανά έργα, όσο κι αν καταβληθούν προσπάθειες για τον 
περιορισμό του προβλήματος, ως ελάχιστη προθεσμία θα πρέπει να ορισθεί ένας συγκεκριμένος 
αριθμός ετών μετά τη δημοσίευση και όχι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Για λόγους 
εναρμόνισης, η Οδηγία θα πρέπει να ορίσει ένα πάγιο χρονικό διάστημα και να μην αφήσει να 
κράτη μέλη να αποφασίσουν επ΄αυτού.

Τροπολογία 93
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 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 

(1) Έργα και ηχογραφήματα που 
περιλαμβάνονται στις συλλογές δημόσιων 
βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
μουσείων ή αρχείων, ή
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βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
μουσείων ή αρχείων, ή

Or. en

Τροπολογία 94
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Ηχογραφήματα ή κινηματογραφικά ή
οπτικοακουστικά έργα που για πρώτη 
φορά δημοσιεύθηκαν, παρουσιάσθηκαν ή 
αναμεταδόθηκαν στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους εντός των πέντε 
τελευταίων ετών, ή 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ελάχιστη προθεσμία μετά τη δημοσίευση: βλ. τροπολογία στο άρθρο 1(2)(1). 
“Ηχογραφήματα”: βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 9.

Τροπολογία 95
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 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. de
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Αιτιολόγηση

Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2002 θα υπάρξουν ορφανά
έργα.

Τροπολογία 96
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 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. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 1(2)(3) γίνεται περιττό μετά την τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 1(2)(2), αφού
όλα τα καλυπτόμενα από το άρθρο 1(2)(3) έργα θα καλύπτονται αυτόματα και από το άρθρο 
1(2)(2).

Τροπολογία 97
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 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 αποτελούν αναπόσπαστο ή
ενσωματωμένο τμήμα ηχητικού ή
οπτικοακουστικού έργου παραχθέντος 
και αρχικά διαδοθέντος σε ένα κράτος 
μέλος από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό 
οργανισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 
2002 και περιλαμβάνονται στα αρχεία του.
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Or. fr

Τροπολογία 98
Luigi Berlinguer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 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 99
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Έργα που αποτελούν αναπόσπαστο ή
ενσωματωμένο τμήμα των οριζόμενων
στο άρθρο 1(2) έργων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τα έργα αλλά και άλλο προστατευμένο υλικό,
διότι διαφορετικά η Οδηγία δεν θα παρήγε αξιόλογα αποτελέσματα για τους ενδιαφερόμενους
δικαιούχους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Τροπολογία 100
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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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 προστατευμένο με δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας έργο θεωρείται 
ορφανό εάν δεν ταυτοποιηθεί ένας ή 
περισσότεροι κάτοχοι δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών 
δικαιωμάτων ή, ακόμα και αν έχει 
ταυτοποιηθεί, δεν εντοπιστεί μετά από τη 
διενέργεια επιμελούς αναζήτησης του 
κατόχου των δικαιωμάτων σύμφωνα με το 
άρθρο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθούν τα συγγενικά δικαιώματα, διότι διαφορετικά η Οδηγία δεν θα
παρήγε αξιόλογα αποτελέσματα για τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους ραδιοτηλεοπτικούς
οργανισμούς

Τροπολογία 101
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 ή ηχογράφημα 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.

Or. en

Τροπολογία 102
Toine Manders
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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 
κάτοχος των δικαιωμάτων του έργου δεν 
ταυτοποιηθεί ή, ακόμα και αν έχει 
ταυτοποιηθεί, δεν εντοπιστεί μετά από τη 
διενέργεια ευλόγως καλόπιστης επιμελούς
αναζήτησης του κατόχου των δικαιωμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 3.

Or. en

Τροπολογία 103
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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, και ένας τουλάχιστον από 
αυτούς δεν έχει ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί, 
το έργο θεωρείται ορφανό. Τα δικαιώματα
των γνωστών ή ταυτοποιημένων κατόχων 
δεν θίγονται. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση της Επιτροπής θα είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί απρόσιτη η πλειοψηφία
των έργων (ειδικά στο οπτικοακουστικό πεδίο). Πρέπει λοιπόν ο ορισμός να διευρυνθεί και, 
ταυτόχρονα, να διευκρινίσει ότι δεν θα θίγονται τα δικαιώματα των ταυτοποιημένων κατόχων. 

Τροπολογία 104
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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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 πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
συγγενικών δικαιωμάτων, και ένας από 
αυτούς έχει ταυτοποιηθεί και εντοπιστεί, 
τα δικαιώματα του άλλου ή των άλλων 
κατόχων δεν θίγονται από την παρούσα 
Οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθούν τα συγγενικά δικαιώματα. Η Οδηγία δεν πρέπει να θίγει τα 
δικαιώματα των ταυτοποιημένων κατόχων.

Τροπολογία 105
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 ή 
ηχογράφημα έχει περισσότερους από έναν 
κατόχους δικαιωμάτων, και ένας από 
αυτούς έχει ταυτοποιηθεί και εντοπιστεί, 
το έργο δεν θεωρείται ορφανό.

Or. en

Τροπολογία 106
Marielle Gallo, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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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 και 
καλόπιστης αναζήτησης για κάθε έργο, 
καταφεύγοντας στις κατάλληλες πηγές για 
την κατηγορία των σχετικών έργων.

Or. fr

Τροπολογία 107
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 την καλόπιστη διενέργεια 
επιμελούς αναζήτησης, καταφεύγοντας 
στις κατάλληλες πηγές για την κατηγορία 
των σχετικών έργων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχολιασμός από Europeana, EBLIDA, JISC και Liber, που εκπροσωπούν βιβλιοθήκες, μουσεία 
και άλλα ιδρύματα: εάν δεν είναι πρακτική, καμία λύση για το νομικό πρόβλημα των ορφανών 
έργων δεν μπορεί να φανεί χρήσιμη. Η μεγάλης κλίμακας αποδέσμευση ορφανών έργων θα 
είναι αδύνατη εάν η Οδηγία επιμείνει για την επιμελή αναζήτηση του κατόχου δικαιωμάτων 
"για κάθε έργο" που περιλαμβάνεται σε ταινία, βιβλίο ή ηχογράφημα. Ένα απλό υλικό έργο 
μπορεί να έχει διαφορετικούς συντελεστές (π.χ. μια ταινία στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τον 20ό 
αιώνα μπορεί να έχει τουλάχιστον 14 διαφορετικούς κατόχους δικαιωμάτων) και η απαίτηση 
περί φυσικού ελέγχου κάθε έργου που επιβάλλει η τρέχουσα διατύπωση, αντί για τη χρήση των 
ευρετηριασμένων πληροφοριών που υπάρχουν, θα καταστήσει αδύνατη τη μαζική ψηφιοποίηση. 
Πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ψηφιοποίησης από μια βιβλιοθήκη ενός έργου του 
οποίου ο δημιουργός μπορεί όντως να εντοπισθεί, αλλά οι λέξεις ’καλόπιστη’, ‘εύλογη’ και
‘επιμελής’ που εμφανίζονται στην Οδηγία αποτελούν ήδη ευνόητες νομικές αρχές. Επί πλέον, το
Παράρτημα του Σχεδίου Οδηγίας περιέχει ένα ρεαλιστικό και κατάλληλο κατάλογο των πηγών 
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στις οποίες πρέπει να γίνεται η αναζήτηση, συμπεριλαμβανομένων της βάσης δεδομένων 
ARROW, των εθνικών ευρετηρίων και των βάσεων δεδομένων των εταιριών είσπραξης 
δικαιωμάτων. Όμως, εάν δεν αφαιρεθούν οι λέξεις "για κάθε έργο", όχι μόνο θα είναι αδύνατη 
η μαζική ψηφιοποίηση λόγω της απαίτησης για διενέργεια φυσικού ελέγχου, αλλά και η χρήση 
των υφισταμένων βάσεων δεδομένων με τα στοιχεία των κατόχων δικαιωμάτων, έτσι όπως 
προβλέπεται στο Παράρτημα και στο ίδιο το Πρόγραμμα ARROW, δεν θα είναι αρκετά ευρεία 
ώστε να εγγραφεί στο πεδίο της "δέουσας επιμέλειας". Χωρίς αυτή την κρίσιμη τροπολογία στην
Οδηγία, ο κατάλογος θα είναι χωρίς πρακτική αξία.

Τροπολογία 108
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 ηχογράφημα 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.

Or. en

Τροπολογία 109
Luigi Berlinguer

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 των 
σχετικών έργων.

Or. en
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Τροπολογία 110
Alexandra Thein

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 ή 
οι εγκεκριμένες εταιρίες είσπραξης 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
διασφαλίζουν τη διενέργεια επιμελούς 
αναζήτησης για κάθε έργο, καταφεύγοντας 
στις κατάλληλες πηγές για την κατηγορία 
των σχετικών έργων.

Or. de

Τροπολογία 111
Alexandra Thein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν το κινηματογραφικό ή 
οπτικοακουστικό έργο για το οποίο πρέπει 
να διενεργηθεί καλόπιστη επιμελής 
αναζήτηση είναι γνωστό ότι αποτελεί 
συμπαραγωγή, η έρευνα αυτή πρέπει να 
διενεργηθεί σε καθένα από τα κράτη μέλη 
που εμπλέκονται στη συμπαραγωγή.

Or. de

Τροπολογία 112
Marielle Gallo, Piotr Borys
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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, σε συμφωνία  με τους 
κατόχους δικαιωμάτων και τους χρήστες, 
και περιλαμβάνουν τις πηγές που 
αναφέρονται στο παράρτημα.

Or. fr

Τροπολογία 113
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 άλλο προστατευμένο 
υλικό θα είναι οι ανοικτές στο κοινό 
βάσεις δεδομένων που καθορίζονται από 
κάθε κράτος μέλος, κατόπιν διαβούλευσης 
με τους κατόχους δικαιωμάτων και τους 
χρήστες, και μπορούν να περιλαμβάνουν 
τις πηγές που αναφέρονται στο παράρτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτές στο κοινό βάσεις δεδομένων: τις αναφέρει η αιτιολογική σκέψη 13 της πρότασης της
Επιτροπής, άρα και το άρθρο θα πρέπει να μπορεί να τις διευκρινίσει. Για τη λέξη "μπορούν" : 
αφού σε τελευταία ανάλυση το κάθε κράτος μέλος χωριστά θα καθορίζει τις κατάλληλες πηγές, 
σε συνεννόηση με τους ενδιαφερομένους, τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίζουν να 
προσθέσουν κι άλλες πηγές ή να διαγράψουν εκείνες που δεν προσφέρονται στη συγκεκριμένη 
χώρα (π.χ. υποχρεωτική κατάθεση αντιτύπου).

Τροπολογία 114
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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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 ηχογραφημάτων
καθορίζονται από κάθε κράτος μέλος, 
κατόπιν διαβούλευσης με τους κατόχους 
δικαιωμάτων και τους χρήστες, και 
περιλαμβάνουν τις πηγές που αναφέρονται 
στο παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 115
Luigi Berlinguer

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 τις πηγές που 
αναφέρονται στο παράρτημα, υπό τον όρο 
αυτές οι πηγές να είναι επιγραμμικά 
(online) ανοικτές στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 116
Alexandra Thein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι 
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πηγές τις οποίες απαριθμούν οι
Κατευθυντήριες Γραμμές Δέουσας 
Επιμέλειας που αναφέρονται στο σημείο 1 
του Μνημονίου Συμφωνίας για τις 
Κατευθυντήριες Γραμμές Δέουσας 
Επιμέλειας σε θέματα Ορφανών Έργων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το δημοσιευθέν στις 4 Ιουνίου 2008 Μνημόνιο Συμφωνίας έχει υπογραφεί από εκπροσώπους 
βιβλιοθηκών, αρχείων και κατόχων δικαιωμάτων, με την παρουσία της Επιτροπής, και 
περιλαμβάνει έναν εναρμονισμένο κατάλογο πηγών.

Τροπολογία 117
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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 έδαφος 
του κράτους μέλους της πρώτης 
δημοσίευσης ή αναμετάδοσης. Εάν
υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτοχοι
δικαιωμάτων από το έδαφος άλλων
κρατών μελών συμμετείχαν στη 
δημιουργία του έργου, τότε η επιμελής 
αναζήτηση λογίζεται περατωθείσα μόνον 
εφόσον έχει συμπεριλάβει και το έδαφος 
αυτών των κρατών μελών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι συμπαραγωγές με συμμετοχή κατόχων δικαιωμάτων από περισσότερα του ενός κράτη μέλη
είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Επί πλέον, ένα έργο μπορεί να αναμεταδοθεί για πρώτη φορά σε
ένα κράτος μέλος, έστω κι αν δημιουργήθηκε σε άλλα κράτη μέλη. Εάν, κατά την επιμελή
αναζήτηση αποδειχθεί η συμμετοχή κατόχων δικαιωμάτων από άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει η
αναζήτηση να επεκταθεί και πέρα από τα σύνορα του κράτους μέλους όπου το έργο για πρώτη 
φορά δημοσιεύθηκε ή αναμεταδόθηκε.
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Τροπολογία 118
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 στο έδαφος του οποίου
δημοσιεύθηκε, παρουσιάσθηκε ή 
αναμεταδόθηκε για πρώτη φορά το έργο.
Η αναζήτηση διεξάγεται καλοπροαίρετα 
και σε ευλόγως ευρύ πεδίο πριν από τη
χρήση του έργου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατύπωση από το σχέδιο έκθεσης, συν τη λέξη "παρουσιάσθηκε", ώστε να καλυφθούν τα
κινηματογραφικά έργα.

Τροπολογία 119
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 στου οποίου το έδαφος έγινε η 
πρώτη δημοσίευση ή αναμετάδοση. Η
αναζήτηση διενεργείται καλόπιστα και με
λογικό τρόπο για κάθε χρησιμοποιούμενο 
έργο.

Or. fr
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Τροπολογία 120
Marielle Gallo, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιμελής και
καλόπιστη αναζήτηση απαιτεί έρευνα σε
άλλα κράτη μέλη πέρα από εκείνο της
πρώτης δημοσίευσης ή αναμετάδοσης.

Or. fr

Τροπολογία 121
Sajjad Karim

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ένα έργο δεν έχει δημοσιευθεί ή 
αναμεταδοθεί, ή εάν δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί το κράτος μέλος πρώτης 
δημοσίευσης ή αναμετάδοσης, 
διενεργείται επιμελής αναζήτηση στη 
χώρα προέλευσης ή στη χώρα που είναι 
πιο συνδεδεμένη με το έργο. Εάν
χρειαστεί, πρέπει να εξετασθούν τυχόν 
πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες σε 
άλλες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 122
Marielle Gallo, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4
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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. Οι βάσεις δεδομένων
των κρατών μελών πρέπει να
σχεδιάζονται και να λειτουργούν κατά 
τρόπο που να επιτρέπει τη διασύνδεσή 
τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 123
Alexandra Thein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι εγκεκριμένες εταιρίες είσπραξης 
δικαιωμάτων πρέπει να ενεργούν για 
λογαριασμό των κατόχων δικαιωμάτων 
που δεν μπορούν να εντοπισθούν ακόμη 
και μετά από επιμελή αναζήτηση.

Or. de

Τροπολογία 124
Luis de Grandes Pascual

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εάν το κινηματογραφικό ή 
οπτικοακουστικό έργο που απαιτεί 
επιμελή και καλόπιστη αναζήτηση είναι 
συμπαραγωγή, τότε πρέπει να διενεργηθεί 
επιμελής και καλόπιστη αναζήτηση σε 
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καθένα από τα κράτη μέλη που 
εμπλέκονται στη συμπαραγωγή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πολλά κινηματογραφικά και οπτικοακουστικά έργα είναι συμπαραγωγές. Εάν το πεδίο της
επιμελούς και καλόπιστης αναζήτησης περιορισθεί στο κράτος μέλος πρώτης δημοσίευσης ή 
αναμετάδοσης, θα μπορούσε συχνά να φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η οπτικοακουστική 
συμπαραγωγή είναι ορφανό έργο, αφού τα στοιχεία για τον προσδιορισμό ή μη της ιδιότητας 
του ορφανού έργου πιθανόν να ευρίσκονται στα άλλα κράτη μέλη της συμπαραγωγής. Συνεπώς, 
επιμελής και καλόπιστη αναζήτηση πρέπει να διενεργείται σε όλα τα κράτη μέλη που ενέχονται 
στη συμπαραγωγή.

Τροπολογία 125
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Or. en

Τροπολογία 126
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα Οδηγία δεν θίγει τις παρούσες
ή μελλοντικές διατάξεις των κρατών 
μελών περί διαχείρισης των 
δικαιωμάτων, όπως είναι οι διευρυμένες 
συλλογικές άδειες.
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Or. fr

Τροπολογία 127
Sajjad Karim

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα Οδηγία δεν θίγει τις παρούσες
ή μελλοντικές διατάξεις των κρατών 
μελών περί διαχείρισης των 
δικαιωμάτων, όπως είναι οι διευρυμένες 
συλλογικές άδειες ή οι απαιτήσεις για την 
έκδοση άδειας.

Or. en

Τροπολογία 128
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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.

Εάν για ένα θεωρούμενο ως ορφανό έργο 
υπάρχει μόνον ένας κάτοχος
δικαιωμάτων, τότε τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι ο εν λόγω κάτοχος των 
δικαιωμάτων έχει, ανά πάσα στιγμή, τη 
δυνατότητα να θέσει τέλος στο καθεστώς 
του έργου ως ορφανού· εάν για ένα 
θεωρούμενο ως ορφανό έργο υπάρχουν
περισσότεροι του ενός κάτοχοι 
δικαιωμάτων, τότε η ιδιότητα του 
ορφανού έργου μπορεί να τερματισθεί 
μόνον όταν ταυτοποιηθούν και 
εντοπισθούν όλοι οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 
2 παράγραφος 2.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σε σχέση με το άρθρο 2 (2) (Περίπτωση περισσοτέρων του ενός κατόχων 
δικαιωμάτων)

Τροπολογία 129
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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, 
τη δυνατότητα να θέσει τέλος στο 
καθεστώς του έργου ως ορφανού σε ό,τι 
αφορά τον ίδιο, γνωστοποιούμενος με 
πρόσφορο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν υπάρχουν πολλοί κάτοχοι δικαιωμάτων, ο καθένας τους πρέπει να διαθέτει τον έλεγχο επί
των δικών του δικαιωμάτων και να τυγχάνει χωριστής αντιμετώπισης για αυτά του τα
δικαιώματα.

Τροπολογία 130
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 ή 
ηχογραφήματος που θεωρείται ορφανό 
έχει, ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα να 
θέσει τέλος στο καθεστώς του έργου ως 
ορφανού.
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Or. en

Τροπολογία 131
Alexandra Thein

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, 
τη νομικά δεσμευτική δυνατότητα να 
θέσει τέλος στο καθεστώς του έργου ως 
ορφανού και προς το σκοπό αυτό ορίζουν 
μια ταχεία, ενιαία και φθηνή διαδικασία.

Or. de

Τροπολογία 132
Toine Manders

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
μέσω μιας ταχείας, ενιαίας και φθηνής 
διαδικασίας στο κράτος μέλος της 
επιλογής του.

Or. en

Τροπολογία 133
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν τερματισμός της ιδιότητας του
ορφανού έργου λόγω κατόχου
δικαιωμάτων που γνωστοποιεί την
ύπαρξή του δεν πρέπει να θέτει υπό
αναίρεση προηγουμένως συναφθείσες 
συμβάσεις αποσκοπούσες στη χρήση,
κατά τρόπο σύμφωνο προς τις διατάξεις
της παρούσας Οδηγίας, του έργου που 
προηγουμένως είχε την ιδιότητα του 
ορφανού σε σχέση με τον συγκεκριμένο 
κάτοχο δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ένας ξεκάθαρος κανόνας για τη διαφύλαξη των συμφωνιών που έχουν γίνει για τη
χρήση παραγωγών στις οποίες περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα ορφανά έργα. Ειδικά για τις
αναμεταδόσεις, οι συμφωνίες συνάπτονται πολύ καιρό προτού αναμεταδοθεί το υλικό και κατά
συνέπεια όλοι οι εμπλεκόμενοι (συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων προγράμματος, των 
διαφημιζομένων κλπ) χρειάζονται νομική ασφάλεια.

Τροπολογία 134
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

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 οι 
οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν ένα ορφανό έργο ή 
ηχογράφημα με τους κατωτέρω τρόπους:

Or. en
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Τροπολογία 135
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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 ή 
ηχογράφημα στη διάθεση του κοινού, 
κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 
2001/29/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 136
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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, 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσής του
στο κοινό κατά τρόπον ώστε ο καθένας
να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό από
τόπο και σε χρόνο που ο ίδιος ατομικά 
διαλέγει·

Or. fr

Τροπολογία 137
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) κοινοποιώντας το ορφανό έργο, 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσής του
στο κοινό με ενσύρματα ή ασύρματα 
μέσα, ώστε ο καθένας να έχει πρόσβαση 
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σε αυτό σε τόπο και στιγμή που αυτός 
διαλέγει ατομικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπό την παρούσα διατύπωση της πρότασης, η επιτρεπόμενη χρήση περιορίζεται στη χρήση επί
τη αιτήσει. Συνεπώς, δεν θα κάλυπτε την εκ νέου αναμετάδοση (ή οποιαδήποτε ταυτόχρονη
μετάδοση τέτοιας αναμετάδοσης) αρχείων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών. Επί πλέον, η επί τη
αιτήσει χρήση περιορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 6(2), εν γένει σε ορισμένες χρήσεις στο 
πλαίσιο της "αποστολής δημοσίου συμφέροντος" του χρήστη. Τούτο θα περιόριζε άσκοπα την
ελευθερία των κρατών μελών να βρίσκουν άλλες πρόσφορες λύσεις.

Τροπολογία 138
Marielle Gallo, 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. 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.

Or. fr

Τροπολογία 139
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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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 ή ηχογραφήματα 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.

Or. en

Τροπολογία 140
Luis de Grandes Pascual

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ωστόσο, οι οργανισμοί που 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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι επιτρεπόμενες στην ΕΕ χρήσεις των ορφανών έργων θα πρέπει να προσδιορίζονται με
περιοριστικό τρόπο και να συνδέονται με στόχους δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η
διαφύλαξη, η αποκατάσταση και η προσφορά πρόσβασης για πολιτιστικούς, ερευνητικούς και
εκπαιδευτικούς σκοπούς.
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Τροπολογία 141
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν, στην περίπτωση ορφανού έργου, 
ένας ή περισσότεροι κάτοχοι 
δικαιωμάτων ταυτοποιήθηκαν αλλά δεν 
εντοπίσθηκαν, τα ονόματά τους θα 
αναφέρονται κάθε φορά που το έργο θα 
χρησιμοποιείται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όπως και στο άρθρο 7(1)(3), η διάταξη αυτή πρέπει να ισχύει και για τις μη εμπορικές χρήσεις.

Τροπολογία 142
Marielle Gallo, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη οφείλουν να ορίσουν 
ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων που 
τερματίζουν την ιδιότητα του ορφανού σε 
ένα έργο, δυνάμει του άρθρου 5, 
αμείβονται για τη χρήση που έγινε του 
έργου αυτού από τους προσδιοριζόμενους 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 οργανισμούς.

Or. fr

Τροπολογία 143
Marielle Gallo, Piotr Borys
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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. Τα αρχεία αυτά
πρέπει να σχεδιάζονται και να
λειτουργούν κατά τρόπον που να
επιτρέπει τη διασύνδεσή τους σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 144
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 ή ηχογραφήματα σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, τηρούν αρχεία της 
επιμελούς αναζήτησης που διεξήγαγαν και 
αρχεία χρήσης ανοιχτά στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 145
Alexandra Thein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
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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, μπορούν να χρησιμοποιούν 
ορφανά έργα σύμφωνα με την παράγραφο 
1, υπό την προϋπόθεση ότι:

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

(2) οι οργανισμοί τηρούν ανοικτά στο 
κοινό αρχεία για τη χρήση που έκαναν 
των ορφανών έργων·

(3) στην περίπτωση ορφανού έργου για το
οποίο ένας κάτοχος δικαιωμάτων
ταυτοποιήθηκε αλλά δεν εντοπίσθηκε, το
όνομά του αναφέρεται κάθε φορά που το 
έργο χρησιμοποιείται·
(4) οι κάτοχοι δικαιωμάτων που
τερματίζουν την ιδιότητα του ορφανού σε
ένα έργο, κατά την έννοια του άρθρου 5, 
αμείβονται για τη χρήση που έγινε του
έργου από τους οργανισμούς που
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1. Η αμοιβή αυτή πρέπει να
είναι συγκρίσιμη με εκείνην ενός άλλου
ταυτοποιημένου και εντοπισμένου
κατόχου δικαιωμάτων επί του ιδίου έργου 
και για την ίδια χρήση.
οι κάτοχοι δικαιωμάτων μπορούν να
αξιώσουν αμοιβή βάσει του παρόντος
εδαφίου εντός προθεσμίας καθορισμένης 
από τα κράτη μέλη και όχι μικρότερης 
των πέντε ετών από την ημέρα της 
πράξης για την οποία γεννάται η αξίωση. 

Or. de

Τροπολογία 146
Jean-Marie Cavada
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
κάτοχοι δικαιωμάτων που τερματίζουν 
την ιδιότητα του ορφανού σε ένα έργο 
βάσει του άρθρου 5, να λαμβάνουν 
αμοιβή για τη χρήση την οποία έκαναν 
του έργου οι προσδιοριζόμενοι στο άρθρο 
1 παράγραφος 1 οργανισμοί.

Or. fr

Τροπολογία 147
Piotr Borys, Marielle Gallo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. 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

Τροπολογία 148
Marielle Gallo, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Εγκεκριμένες χρήσεις ορφανών έργων
1. Τα κράτη μέλη δύνανται να παρέχουν 
άδεια στους οργανισμούς που 
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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) οι οργανισμοί που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 τηρούν αρχεία της 
επιμελούς αναζήτησης που διεξήγαγαν·
(2) οι οργανισμοί τηρούν αρχεία ανοιχτά 
στο κοινό σχετικά με τη χρήση των 
ορφανών έργων από τον οργανισμό·
(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·
(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·
(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.
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.

Or. fr

Τροπολογία 149
Luis de Grandes Pascual
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Εγκεκριμένες χρήσεις ορφανών έργων
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) οι οργανισμοί που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 τηρούν αρχεία της 
επιμελούς αναζήτησης που διεξήγαγαν·
(2) οι οργανισμοί τηρούν αρχεία ανοιχτά 
στο κοινό σχετικά με τη χρήση των 
ορφανών έργων από τον οργανισμό·
(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·
(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·
(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.
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 
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προθεσμίας που ορίζεται σύμφωνα με την
παράγραφο 1 σημείο 5.

Or. es

Τροπολογία 150
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

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 παράγραφος 1 να 
χρησιμοποιούν ένα ορφανό έργο ή 
ηχογράφημα για άλλους σκοπούς εκτός 
από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 
6 παράγραφος 2, υπό την προϋπόθεση ότι:

Or. en

Τροπολογία 151
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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 αρχεία ανοιχτά 
στο κοινό σχετικά με τη χρήση των 
ορφανών έργων ή ηχογραφημάτων από 
τον οργανισμό·

Or. en

Τροπολογία 152
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula



AM\882180EL.doc 59/68 PE475.839v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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·

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

Or. en

Τροπολογία 153
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι οργανισμοί που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 μπορούν να
εκμεταλλεύονται εμπορικά το ορφανό
έργο κατά τρόπο εύλογο και καλόπιστο
μέχρι την ημέρα όπου ο κάτοχος
δικαιωμάτων διεκδικεί το έργο και 
τερματίζει την ιδιότητα του ορφανού 
βάσει του άρθρου 5. Μέχρι εκείνη την
ημέρα, ο κάτοχος δικαιωμάτων δεν
λαμβάνει αμοιβή και η περί δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας νομοθεσία δεν 
έχει εφαρμογή.

Or. en

Τροπολογία 154
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4
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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 155
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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 βάσει σταθερής κλίμακας
τιμών καθορισμένης από τα κράτη μέλη 
για τη χρήση του έργου που έχει γίνει από
τους οργανισμούς που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Γενικός σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι να παράσχει νομική ασφάλεια στις βιβλιοθήκες,τα
μουσεία και τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι οι ευεργετούμενοι της Οδηγίας. Εάν
ένας επανεμφανιζόμενος κάτοχος δικαιωμάτων δικαιούται απροσδιόριστη αμοιβή, 
εξαφανίζεται η νομική ασφάλεια και το άρθρο 7 της Οδηγίας καθίσταται άνευ νοήματος.

Τροπολογία 156
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4



AM\882180EL.doc 61/68 PE475.839v01-00

EL

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 για τη χρήση του έργου ή 
ηχογραφήματος που έχει γίνει από τους 
οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 157
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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 158
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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 

(5) οι κάτοχοι δικαιωμάτων δύνανται να 
αξιώσουν την αμοιβή τους βάσει του 
σημείου 4 εντός προθεσμίας πέντε ετών 
από την ημερομηνία της πράξης που 
γέννησε την αξίωση.
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από την ημερομηνία της πράξης που 
γέννησε την αξίωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους εναρμόνισης, η Οδηγία πρέπει να διευκρινίζει συγκεκριμένη προθεσμία κι όχι να
αφήνει να αποφασίσουν τα κράτη μέλη γι΄αυτήν.

Τροπολογία 159
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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.

(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 εκμετάλλευσης 
του έργου που γέννησε την αξίωση.

Or. fr

Τροπολογία 160
Jean-Marie Cavada

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.
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· πάντως, δίνεται 
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προτίμηση στη χρησιμοποίηση των 
εσόδων για σκοπούς αποκατάστασης και 
ψηφιοποίησης των έργων καθώς και για 
μέτρα υπέρ της δημιουργικότητας.

Or. fr

Τροπολογία 161
Marielle Gallo, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνέχιση της εφαρμογής άλλων νομικών 
διατάξεων

Τήρηση άλλων νομικών διατάξεων

Or. fr

Τροπολογία 162
Marielle Gallo, Piotr Borys

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα Οδηγία δεν θίγει τις
ρυθμίσεις των κρατών μελών για θέματα 
μαζικής ψηφιοποίησης έργων, σαν 
εκείνες που αφορούν τα μη διαθέσιμα 
έργα.

Or. fr

Τροπολογία 163
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα Οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις
περί διαχείρισης των δικαιωμάτων επί
των έργων και λοιπών προστατευμένων
υλικών, και ειδικά τις ρυθμίσεις περί
συλλογικών αδειών, τεκμηρίων
εκπροσώπησης ή μεταβίβασης, 
υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης, ή
συνδυασμών των ανωτέρω, ανεξάρτητα 
από το εάν αυτά τα έργα ή 
προστατευμένα υλικά είναι ή όχι ορφανά 
κατά την έννοια του άρθρου 2, σύμφωνα 
με το δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς 
συμβάσεις περί δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων. Όποτε υπάρχουν ή
εισάγονται τέτοιες διατάξεις, το κάθε
κράτος μέλος οφείλει να μεριμνήσει ώστε
οι δικαιούχοι του άρθρου 1 (1) να έχουν
νομική προστασία ως προς την εκ μέρους
τους χρήση έργων ή άλλων 
προστατευμένων υλικών ως εγκεκριμένης 
ή επιτρεπόμενης δυνάμει αυτών των 
διατάξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει διάταξη για μια πιθανή λύση στο θέμα των ορφανών έργων υπό μορφή συλλογικής
άδειας, ούτε οποιαδήποτε προτροπή προς τα κράτη μέλη να εισάγουν τέτοιες λύσεις, κι ενώ σε
ορισμένα κράτη μέλη οι ρυθμίσεις αυτού του είδους αποδείχθηκε ότι είναι οι κατάλληλες και για
τα ορφανά έργα και για τα αρχεία των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών. Παρ΄ όλο ότι το
προοίμιο περιέχει τη φράση "Η πρόταση διευκρινίζει επίσης την εφαρμογή των διευρυμένων
συλλογικών αδειών σε έργα που είναι δυνάμει ορφανά", η ίδια η πρόταση παραλείπει να
προβλέψει τη δυνατότητα ρυθμίσεων για τέτοιες άδειες εάν ένα κράτος μέλος προτιμήσει να 
υιοθετήσει αυτή τη μέθοδο. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να το διεκπεραιώσουμε απλώς με 
μια αιτιολογική σκέψη. Επί πλέον, όποτε υπάρχει ή πρόκειται να υιοθετηθεί μια τέτοια
προσέγγιση, θα πρέπει η Οδηγία να έχει δημιουργήσει την αναγκαία νομική ασφάλεια για τις 
διασυνοριακές επιπτώσεις.

Τροπολογία 164
Marielle Gallo, Piotr Borys
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Διαχείριση δικαιωμάτων

Η παρούσα Οδηγία δεν θίγει τις ρυθμίσεις
των κρατών μελών σε θέματα διαχείρισης 
δικαιωμάτων σαν εκείνες που αφορούν 
τις διευρυμένες συλλογικές άδειες.

Or. fr

Τροπολογία 165
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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.

1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
εφαρμόζονται σε όλα τα έργα ή 
ηχογραφήματα 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.

Or. en

Τροπολογία 166
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την 
εξέλιξη των πηγών πληροφόρησης για τα 

Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την
εξέλιξη των πηγών πληροφόρησης για τα
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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 
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.

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
παρούσας οδηγίας σε δικαιούχους άλλους 
από τους απαριθμούμενους στο άρθρο 
1(1) και σε έργα ή άλλο προστατευόμενο
υλικό που δεν συμπεριλαμβάνονται επί του
παρόντος στο πεδίο εφαρμογής, και ιδίως
μοναδικές φωτογραφίες και άλλες εικόνες, 
όπως επίσης και αδημοσίευτα έργα κάθε 
τύπου δημιουργηθέντα στην Ευρώπη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λοιποί δικαιούχοι, πέρα από τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες κλπ., είναι κι αυτοί απαραίτητοι, 
εάν θέλουμε να είναι διαθέσιμα τα ορφανά έργα π.χ. για παραγωγούς ταινιών-ντοκυμαντέρ, που 
θέλουν να συμπεριλάβουν ιστορικά φωτογραφικά στιγμιότυπα, ή σε γενικές γραμμές για κάθε 
επιχειρηματία του πολιτιστικού κλάδου που ίσως θελήσει να κάνει χρήση της κοινής 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς σε νέα έργα. Τα αδημοσίευτα έργα έχουν μεγάλη
πολιτιστική αξία, εφόσον πολλά από αυτά που ανήκουν σε συλλογές μουσείων ή βιβλιοθηκών 
υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Η παρούσα Οδηγία είναι ένα πρώτο βήμα για την κάλυψη του
θέματος των ορφανών έργων, αλλά απέχει πολύ από του να προσφέρει μα πλήρη λύση.

Τροπολογία 167
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επικαιροποιεί τακτικά 
(τουλάχιστον ανά διετία) τον κατάλογο 
των οργανισμών που αναφέρονται στο 
άρθρο 1(1) και που είναι υπεύθυνοι για τη 
διαχείριση των ορφανών έργων.

Or. lt
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Τροπολογία 168
Sajjad Karim

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – εδάφιο 3 – σημείο 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

Τροπολογία 169
Piotr Borys, Marielle Gallo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) οι αρχικοί τίτλοι και οι λοιπές 
πληροφορίες που εμφανίζονται στη 
συσκευασία του έργου·

Or. en

Τροπολογία 170
Piotr Borys, Marielle Gallo

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – εδάφιο 5 – σημείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) οι κατάλογοι βάσεων
δεδομένων/μελών όλων των
ενδιαφερομένων ενώσεων ή οργανισμών  
που εκπροσωπούν τη συγκεκριμένη 
κατηγορία κατόχων δικαιωμάτων.

Or. en
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