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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Για τη διάθεση στο κοινό έργων που προστατεύονται από δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας µέσω διαδικτυακής ψηφιακής βιβλιοθήκης ή αρχείου απαιτείται η προηγούµενη
έκδοση αδειών. Όταν είναι αδύνατη η ταυτοποίηση ή ο εντοπισµός του προσώπου που έχει
την κυριότητα των εν λόγω δικαιωµάτων, τα σχετικά έργα ονοµάζονται ορφανά έργα. Κατά
συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες για τη διάθεση των
έργων στο διαδίκτυο. Οι βιβλιοθήκες ή άλλοι οργανισµοί που διαθέτουν έργα στο κοινό µέσω
διαδικτύου χωρίς να διαθέτουν άδεια εκτίθενται σε κίνδυνο παραβίασης δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Κύριος στόχος της παρούσας πρότασης είναι η δηµιουργία ενός νοµικού πλαισίου για την
εξασφάλιση της νόµιµης, διασυνοριακής διαδικτυακής πρόσβασης σε ορφανά έργα που
περιλαµβάνονται σε διαδικτυακές ψηφιακές βιβλιοθήκες ή αρχεία υπό τη διαχείριση
διαφόρων οργανισµών που προσδιορίζονται στην παρούσα πρόταση, όταν τα εν λόγω ορφανά
έργα χρησιµοποιούνται για την επίτευξη της αποστολής δηµοσίου συµφέροντος των ανωτέρω
οργανισµών. Στα έργα αυτά συγκαταλέγονται έργα που δηµοσιεύονται µε τη µορφή βιβλίων,
επιστηµονικών περιοδικών, εφηµερίδων, περιοδικών ή άλλων γραπτών κειµένων,
συµπεριλαµβανοµένων και των έργων που είναι ενσωµατωµένα σε αυτά, καθώς και
οπτικοακουστικά και κινηµατογραφικά έργα που περιλαµβάνονται στις συλλογές ιδρυµάτων
κινηµατογραφικής κληρονοµιάς, και ακουστικά, οπτικοακουστικά και κινηµατογραφικά έργα
που παράχθηκαν από δηµόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς και περιλαµβάνονται στα
αρχεία τους. Όσον αφορά τα αρχεία των δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών και λόγω
της ειδικής θέσης τους ως παραγωγών, είναι αναγκαίο να περιοριστούν τα φαινόµενα
ορφανών έργων, µε την πρόβλεψη οριακής ηµεροµηνίας για έργα που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της πρότασης.
Ο εν λόγω στόχος δύναται να επιτευχθεί µέσω ενός συστήµατος αµοιβαίας αναγνώρισης ενός
έργου ως ορφανού. Προκειµένου να εξασφαλίσουν την αναγνώριση έργων ως «ορφανών», οι
βιβλιοθήκες, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα µουσεία ή τα αρχεία, τα ιδρύµατα
κινηµατογραφικής κληρονοµιάς και οι δηµόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί υποχρεούνται
να πραγµατοποιήσουν προηγουµένως επιµελή αναζήτηση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στην προτεινόµενη οδηγία, στο κράτος µέλος όπου δηµοσιεύθηκε αρχικά το έργο.
Αν από την επιµελή αναζήτηση αποδειχθεί το καθεστώς ενός έργου ως «ορφανού», το
σχετικό έργο θα θεωρείται ορφανό σε ολόκληρη την ΕΕ, καθιστώντας περιττή τη διενέργεια
πολλαπλών επιµελών αναζητήσεων. Σε αυτή τη βάση, θα είναι δυνατή η διάθεση ορφανών
έργων στο διαδίκτυο για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς χωρίς προηγούµενη
άδεια, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του έργου θέσει τέλος στο καθεστώς του ως ορφανού.
Ένας περαιτέρω στόχος της παρούσας πρότασης είναι να διασφαλίσει ότι το νοµικό πλαίσιο
που θα ισχύει για τα ορφανά έργα δεν θα παρακωλύει τη χρήση διευρυµένων συλλογικών
αδειών που περιλαµβάνουν έργα που θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως ορφανά. Ο ως άνω
στόχος δύναται να επιτευχθεί µε τον καθορισµό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες τα κράτη
µέλη µπορούν να επιτρέψουν την έκδοση συλλογικών αδειών που περιλαµβάνουν έργα
κατόχων πνευµατικών δικαιωµάτων οι οποίοι δεν έχουν συναινέσει ρητώς στην
εκπροσώπησή τους από την εταιρεία συλλογικής διαχείρισης και τα οποία ενδέχεται να είναι
ορφανά.
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Η παρούσα πρωτοβουλία συνεχίζει το έργο της σύστασης της Επιτροπής, του 2006, για την
ψηφιακοποίηση και την επιγραµµική προσβασιµότητα πολιτιστικού υλικού και για την
ψηφιακή διαφύλαξη1. Παρά τη σύσταση, ελάχιστα κράτη µέλη έχουν εφαρµόσει νοµοθεσία
σχετικά µε τα ορφανά έργα. Οι ελάχιστες υφιστάµενες εθνικές λύσεις περιορίζονται από το
γεγονός ότι επιτρέπουν τη διαδικτυακή πρόσβαση αποκλειστικά σε πολίτες που διαµένουν
εντός των εθνικών συνόρων τους.
Η δηµιουργία ενός νοµικού πλαισίου που θα διευκολύνει τη διασυνοριακή ψηφιοποίηση και
διάδοση ορφανών έργων στην ενιαία αγορά είναι επίσης µία από τις βασικές δράσεις που
προσδιορίζονται στο Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη2, που αποτελεί µέρος της
Στρατηγικής Ευρώπη 20203.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

• ∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
Το 2006, συστάθηκε µια Οµάδα Εµπειρογνωµόνων Υψηλού Επιπέδου σχετικά µε Ψηφιακές
Βιβλιοθήκες, η οποία συγκέντρωσε όλους τους ενδιαφεροµένους του τοµέα της
ψηφιοποίησης και της διαδικτυακής πρόσβασης σε πολιτιστικό υλικό, συµπεριλαµβανοµένων
των ορφανών έργων4. Η Οµάδα ενέκρινε «Τελική Έκθεση για την Ψηφιακή ∆ιατήρηση, τα
Ορφανά Έργα και τα Εξαντληµένα Έργα»5. Οι εκπρόσωποι βιβλιοθηκών, αρχείων και οι
κάτοχοι πνευµατικής ιδιοκτησίας υπέγραψαν ένα «Μνηµόνιο Συµφωνίας σχετικά µε τις
κατευθυντήριες γραµµές της επιµελούς αναζήτησης για ορφανά έργα»6.
Το 2008, µε την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής µε τίτλο «Τα δικαιώµατα δηµιουργού στην
οικονοµία της γνώσης»7 ζητήθηκε η γνώµη των ενδιαφεροµένων, µεταξύ άλλων και για την
αναγκαιότητα περαιτέρω δράσεων όσον αφορά τα ορφανά έργα8. Στις 19 Οκτωβρίου 2009, η
Επιτροπή ενέκρινε την επακόλουθη ανακοίνωση για τα δικαιώµατα δηµιουργού στην
οικονοµία της γνώσης9, στην οποία ανακοίνωσε ότι θα προέβαινε σε εκτίµηση αντικτύπου για
τον τρόπο αντιµετώπισης των ορφανών έργων στην ΕΕ.
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Σύσταση της Επιτροπής 2006/585/EΚ, της 24ης Αυγούστου 2006, για την ψηφιακοποίηση και την
επιγραµµική προσβασιµότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη (ΕΕ L 236 της
31.8.2006, σελ. 28-30).
Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη – COM(2010) 245.
Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη:
http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm.
Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2006, για τη συγκρότηση οµάδας εµπειρογνωµόνων
υψηλού επιπέδου σχετικά µε ψηφιακές βιβλιοθήκες (ΕΕ L 63 της 4.3.2006, σ. 25-27). Η οµάδα
ανανεώθηκε στη συνέχεια µε την απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2009 (ΕΕ 82 της
28.3.2009, σελ. 9-11).
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/experts/hleg/index_en.htm.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/orphan/guidelines.pdf.
COM(2008) 466.
Οι απαντήσεις στη διαβούλευση είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση:
http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/copyright_neighbouring/consultat
ion_copyright&vm=detailed&sb=Title. Βλ. Παράρτηµα, Κεφάλαια 1 και 2 για την ανάλυση των
απαντήσεων.
COM(2009) 532.
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Στις 26 Οκτωβρίου 2009, η Επιτροπή πραγµατοποίησε δηµόσια ακρόαση, στην οποία όλοι οι
ενδιαφερόµενοι παρουσίασαν τις απόψεις τους σχετικά µε τα ορφανά έργα. Στις 10
Νοεµβρίου 2009, η σουηδική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσαν κοινή
ακρόαση σχετικά µε τα ορφανά έργα και την πρόσβαση των ατόµων µε µειωµένη όραση στα
έργα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009-2010, οι υπηρεσίες της Επιτροπής πραγµατοποίησαν διµερείς
συναντήσεις µε διάφορους ενδιαφεροµένους για να συζητήσουν τα σχετικά ζητήµατα µε
περισσότερες λεπτοµέρειες.
• Εκτίµηση αντικτύπου
Η εκτίµηση αντικτύπου αναλύει έξι επιλογές: 1) καµία ενέργεια, 2) κανονιστική εξαίρεση
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, 3) διευρυµένες συλλογικές άδειες, 4) ειδική άδεια για
τα ορφανά έργα που χορηγείται από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, 5) ειδική άδεια για τα
ορφανά έργα που χορηγείται από δηµόσιο φορέα, και 6) αµοιβαία αναγνώριση των εθνικών
λύσεων που αφορούν τα ορφανά έργα.
Όλες οι επιλογές πολιτικής (µε την εξαίρεση της επιλογής 1) βασίζονται στην έκδοση οδηγίας
που θα απαιτεί από όλα τα κράτη µέλη να θεσπίσουν ειδική νοµοθεσία για τα ορφανά έργα
εντός συγκεκριµένου χρονικού πλαισίου. Όλες οι επιλογές πολιτικής, µε την εξαίρεση της
επιλογής 3, βασίζονται στην απαίτηση διενέργειας επιµελούς αναζήτησης πριν από τη
διάθεση ενός ορφανού έργου σε διαδικτυακή ψηφιακή βιβλιοθήκη.
Με την κανονιστική εξαίρεση (επιλογή 2) αίρεται η δυσκολία εξασφάλισης άδειας
πνευµατικής ιδιοκτησίας, αλλά διατηρείται η απαίτηση επιµελούς αναζήτησης. Ωστόσο, η
ανωτέρω επιλογή συνεπάγεται µικρότερη ασφάλεια δικαίου, καθώς η επιµελής αναζήτηση
δεν πιστοποιείται από τρίτο µέρος.
Η επιλογή 3, το µοντέλο των «διευρυµένων συλλογικών αδειών» συνεπάγεται ότι, όταν µια
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης επιτρέψει σε µια βιβλιοθήκη να διαθέσει βιβλία σε έναν
δικτυακό τόπο, αυτή η άδεια, χάρη σε µια κανονιστική εξαίρεση, θα καλύπτει όλα τα έργα
στη συγκεκριµένη κατηγορία, συµπεριλαµβανοµένων και των ορφανών έργων (π.χ., βιβλία,
ταινίες). Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης θεωρείται ότι εκπροσωπεί τους εν λόγω
άγνωστους δηµιουργούς, ανεξαρτήτως του αν έχει διενεργήσει επιµελή αναζήτηση για την
ταυτοποίηση ή τον εντοπισµό τους. Η απουσία επιµελούς αναζήτησης αποτρέπει την
υιοθέτηση µιας προσέγγισης που βασίζεται στην αµοιβαία αναγνώριση έργων ως ορφανών.
Επίσης, µια διευρυµένη συλλογική άδεια συνήθως ισχύει µόνο εντός των εδαφικών συνόρων
στα οποία ισχύει και το νοµικό τεκµήριο.
Η ειδική άδεια για ορφανά έργα (επιλογή 4) παρέχει στις βιβλιοθήκες και σε άλλους
δικαιούχους υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικαίου έναντι αγωγών αποζηµίωσης από
επανεµφανιζόµενους δηµιουργούς. Η εν λόγω επιλογή προϋποθέτει, αφενός, επιµελή
αναζήτηση για τον χαρακτηρισµό ενός έργου ως ορφανού πριν από την παραχώρηση της
άδειας και, αφετέρου, ειδικές άδειες για ορφανά έργα.
Η κρατική άδεια που καλύπτει τα ορφανά έργα (επιλογή 5) συνιστά δηµόσια πιστοποίηση της
επιµελούς αναζήτησης και, συνεπώς, προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικαίου στην
ψηφιακή βιβλιοθήκη. Όµως, αυτή η ασφάλεια έχει το τίµηµά της, διότι συνεπάγεται
διοικητικό φόρτο. Αυτός είναι και ο λόγος που παλαιότερες εκδοχές αυτού του συστήµατος
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είχαν περιορισµένο αντίκτυπο και δεν χρησιµοποιούνται για έργα µεγάλης κλίµακας
ψηφιακών βιβλιοθηκών.
Μια προσέγγιση που βασίζεται στην αµοιβαία αναγνώριση έργων ως ορφανών (επιλογή 6)
επιτρέπει στις βιβλιοθήκες και σε άλλους δικαιούχους να απολαύουν ασφάλειας δικαίου όσον
αφορά το καθεστώς ενός συγκεκριµένου έργου ως ορφανού. Η αµοιβαία αναγνώριση
διασφαλίζει ότι τα ορφανά έργα που περιλαµβάνονται σε µια ψηφιακή βιβλιοθήκη θα
διατίθενται σε πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.
3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

• Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόµενης δράσης
Η πρόταση αφορά την επιµελή αναζήτηση που είναι απαραίτητη για να εξακριβωθεί αν ένα
συγκεκριµένο έργο είναι ορφανό και, µετά από την εν λόγω εξακρίβωση, να νοµιµοποιηθεί η
διάθεση του σχετικού έργου στο κοινό µέσω διαδικτύου υπό ορισµένες προϋποθέσεις και για
ειδικούς σκοπούς. Η πρόταση διευκρινίζει επίσης την εφαρµογή των διευρυµένων
συλλογικών αδειών σε έργα που είναι δυνάµει ορφανά.
• Νοµική βάση
Άρθρο 114 της ΣΛΕΕ
• Αρχή της επικουρικότητας
Είναι απαραίτητο η νοµοθετική πρόταση να λάβει τη µορφή οδηγίας, γιατί οι εθελοντικές
προσεγγίσεις, και συγκεκριµένα η σύσταση 2006/585/EΚ της Επιτροπής, της 24ης
Αυγούστου 2006, δεν είχαν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Επιπλέον, η συνύπαρξη ασυντόνιστων
εθνικών προσεγγίσεων όσον αφορά τα ορφανά έργα σε διαδικτυακές βιβλιοθήκες δυσχεραίνει
τη διάθεση των ορφανών έργων από τις βιβλιοθήκες σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ10.
• Αρχή της αναλογικότητας
Επειδή το πρόβληµα του καθεστώτος ορφανού έργου αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο για τη
δηµιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών, ένα συνεκτικό πλαίσιο της ΕΕ για διαδικτυακή
πρόσβαση σε ορφανά έργα είναι η λιγότερο παρεµβατική επιλογή για την επίτευξη του
επιθυµητού αποτελέσµατος. Όλες οι άλλες προσεγγίσεις θα συνεπάγονταν σηµαντικά
µεγαλύτερο διοικητικό κόστος και περισσότερες υποδοµές παραχώρησης αδειών µόνο για
ορφανά έργα.
• Επιλογή νοµικής πράξης
Προτεινόµενη πράξη: Οδηγία.
Βασικά άρθρα της πρότασης
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Σε ορισµένα κράτη µέλη, π.χ. στη Γαλλία, οι προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά µε νοµοθετική
λύση αναγνωρίζουν ρητά ότι απαιτείται η υιοθέτηση ευρωπαϊκής λύσης - Conseil Supérieur de la
Propriété Littéraire et Artistique Commission sur les œuvres orphelines, σελ. 19.
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Το άρθρο 1 ορίζει το πεδίο εφαρµογής και το αντικείµενο της οδηγίας ως διάφορα είδη
υλικού που φυλάσσονται σε δηµόσιες βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µουσεία και
αρχεία, καθώς και σε συλλογές ιδρυµάτων κινηµατογραφικής κληρονοµιάς και σε αρχεία
δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών. Στον τοµέα των έντυπων έργων, καλύπτει επίσης
εικαστικά έργα, όπως φωτογραφίες και εικόνες τις οποίες περιέχουν τα εν λόγω
δηµοσιευµένα έργα.
Το άρθρο 2 περιλαµβάνει τον ορισµό του ορφανού έργου. Η απαίτηση επιµελούς αναζήτησης
ενσωµατώνεται στον ορισµό του ορφανού έργου.
Το άρθρο 3 εξηγεί πώς πρέπει να διεξάγεται η επιµελής αναζήτηση από όσους διαθέτουν
άδεια χρήσης ορφανών έργων. Το άρθρο 3 διευκρινίζει ότι η επιµελής αναζήτηση χρειάζεται
να διεξαχθεί µόνο στο κράτος µέλος όπου δηµοσιεύθηκε αρχικά το έργο.
Το άρθρο 4 καθιερώνει την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης, βάσει της οποίας ένα έργο που
θεωρείται ορφανό, µετά από επιµελή αναζήτηση που διεξάγεται σύµφωνα µε το άρθρο 3,
θεωρείται ορφανό σε όλα τα κράτη µέλη.
Το άρθρο 5 αφορά την δυνατότητα διακοπής του καθεστώτος ενός έργου ως ορφανού.
Στο άρθρο 6 απαριθµούνται οι τρόποι µε τους οποίους δύνανται οι ονοµαστικοί δικαιούχοι να
χρησιµοποιήσουν ορφανά έργα (να τα διαθέσουν στο κοινό, κατά την έννοια του άρθρου 3
της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, και να τα αναπαραγάγουν, κατά την έννοια του άρθρου 2 της
οδηγίας 2001/29/ΕΚ, για τους σκοπούς της επίτευξης της αποστολής δηµοσίου συµφέροντός
τους).
Στο άρθρο 7 διευκρινίζεται πώς µπορούν τα κράτη µέλη να επιτρέψουν ορισµένες
επιπρόσθετες χρήσεις υπό ειδικές προϋποθέσεις.
4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης.
5.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος
Η προτεινόµενη πράξη αφορά ζήτηµα του ΕΟΧ και θα πρέπει να επεκταθεί στον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο.
3
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2011/0136 (COD)
Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε ορισµένες επιτρεπόµενες χρήσεις ορφανών έργων

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα
49, 56 και 114,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής11,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

Η ανάγκη προώθησης της ελεύθερης κυκλοφορίας της γνώσης και της καινοτοµίας
στην εσωτερική αγορά είναι σηµαντικό µέρος της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, όπως
επισηµαίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για
έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη»12, η οποία περιλαµβάνει στις
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εµβληµατικές πρωτοβουλίες της την ανάπτυξη ενός Ψηφιακού θεµατολογίου για την
Ευρώπη.
(3)

Η δηµιουργία νοµικού πλαισίου για τη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης και της
διάδοσης έργων των οποίων ο δηµιουργός δεν έχει ταυτοποιηθεί, ή ακόµα και αν έχει
ταυτοποιηθεί, δεν έχει εντοπιστεί, τα λεγόµενα ορφανά έργα, είναι µια βασική δράση
του Ψηφιακού θεµατολογίου για την Ευρώπη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Ψηφιακό
θεµατολόγιο για την Ευρώπη13.

(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 πληροφορίας14, προϋποθέτουν τη συναίνεση του
δηµιουργού πριν από την ψηφιοποίηση και τη διάθεση ενός έργου στο κοινό.

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

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

EL

(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.

(19)

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

(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.

(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.

(22)

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

9

EL

(23)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, ήτοι η ασφάλεια δικαίου όσον
αφορά τη χρήση των ορφανών έργων, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα
κράτη µέλη και δύνανται, συνεπώς, λόγω της οµοιοµορφίας των κανόνων που διέπουν
τη χρήση των ορφανών έργων, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η
Ένωση µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, που
διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την
αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η οδηγία δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
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.

2.

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

(2)

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

(3)

Κινηµατογραφικά, ακουστικά ή οπτικοακουστικά έργα που παράχθηκαν από
δηµόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2002
και περιλαµβάνονται στα αρχεία τους.
Άρθρο 2
Ορφανά έργα

EL

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.

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.
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Άρθρο 3
Επιµελής αναζήτηση
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.

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.

3.

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

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.
Άρθρο 4
Αµοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος των ορφανών έργων

Ένα έργο που θεωρείται ορφανό δυνάµει του άρθρου 2 σε ένα κράτος µέλος θεωρείται
ορφανό έργο σε όλα τα κράτη µέλη.
Άρθρο 5
Λήξη του καθεστώτος των ορφανών έργων
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.
Άρθρο 6
Επιτρεπόµενες χρήσεις ορφανών έργων
1.

2.
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Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι οργανισµοί που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 επιτρέπεται να χρησιµοποιούν ένα ορφανό έργο µε τους κατωτέρω
τρόπους:
α)

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

β)

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

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,
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και συγκεκριµένα στη συντήρηση, την αποκατάσταση και την παροχή πολιτιστικής
και εκπαιδευτικής πρόσβασης στα έργα που περιλαµβάνονται στις συλλογές τους.
3.

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

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.
Άρθρο 7
Εγκεκριµένες χρήσεις ορφανών έργων

1.

2.

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.

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.
Άρθρο 8
Συνέχιση της εφαρµογής άλλων νοµικών διατάξεων

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις που αφορούν ειδικότερα τα δικαιώµατα
ευρεσιτεχνίας, τα σήµατα, τα σχέδια και υποδείγµατα, τα υποδείγµατα χρησιµότητας, τις
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τοπογραφίες προϊόντων ηµιαγωγών, τα τυπογραφικά στοιχεία, την πρόσβαση υπό όρους, την
πρόσβαση σε καλωδιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, την προστασία των εθνικών
θησαυρών, τις προϋποθέσεις νόµιµης κατάθεσης, το δίκαιο των συµπράξεων και του
αθέµιτου ανταγωνισµού, το εµπορικό απόρρητο, την ασφάλεια, την εµπιστευτικότητα, την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και το σεβασµό της προσωπικής ζωής,
την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και το ενοχικό δίκαιο.
Άρθρο 9
Χρονική εφαρµογή
1.

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται σε όλα τα έργα που αναφέρονται
στο άρθρο 1, τα οποία στις [ηµεροµηνία µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο],
προστατεύονται από τη νοµοθεσία των κρατών µελών στον τοµέα των πνευµατικών
δικαιωµάτων.

2.

Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν θίγει τις πράξεις που έχουν συναφθεί και τα
δικαιώµατα που έχουν αποκτηθεί πριν από τις [ηµεροµηνία µεταφοράς στο εθνικό
δίκαιο].
Άρθρο 10
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο
την […]. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων
καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας
οδηγίας.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη
δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

2.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία.
Άρθρο 11
Ρήτρα επανεξέτασης

Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη των πηγών πληροφόρησης για τα δικαιώµατα
και, ένα έτος το αργότερο από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και στη συνέχεια
ετησίως, υποβάλλει έκθεση σχετικά µε την ενδεχόµενη επέκταση του πεδίου εφαρµογής της
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.
Έως τις [ηµεροµηνία µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή,
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έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, υπό το φως της εξέλιξης των
ψηφιακών βιβλιοθηκών.
Όταν είναι αναγκαίο, ιδίως προκειµένου να διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εποµένη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 13
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
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Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 είναι οι εξής:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Για δηµοσιευµένα βιβλία:
α)

Η βιβλιοθήκη κατάθεσης πνευµατικών δικαιωµάτων·

β)

Οι υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων και τα µητρώα, συµπεριλαµβανοµένων του ARROW
(Προσβάσιµα µητρώα πληροφοριών για δικαιώµατα και ορφανά έργα) και του WATCH
(Συγγραφείς, Καλλιτέχνες και Κάτοχοι των πνευµατικών δικαιωµάτων τους) και του
ISBN (∆ιεθνής Μοναδικός Αριθµός Βιβλίου)·

γ)

Οι βάσεις δεδοµένων των σχετικών συλλογικών εταιρειών διαχείρισης, και ιδίως των
οργανισµών δικαιωµάτων αναπαραγωγής.

Για επιστηµονικά περιοδικά και περιοδικές εκδόσεις:
α)

Ο ISSN (∆ιεθνής Μοναδικός Αριθµός Σειρών) για τις περιοδικές εκδόσεις·

β)

Ευρετήρια και κατάλογοι βιβλιοθηκών και συλλογών.

Για εφηµερίδες και περιοδικά:
α)

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

β)

Η βιβλιοθήκη κατάθεσης πνευµατικών δικαιωµάτων·

γ)

Οι βάσεις δεδοµένων των σχετικών εταιρειών συλλογικής
συµπεριλαµβανοµένων των οργανισµών δικαιωµάτων αναπαραγωγής.

Για εικαστικά έργα, συµπεριλαµβανοµένων καλών τεχνών, φωτογραφίας, εικονογράφησης,
σχεδίου, αρχιτεκτονικής, προσχεδίων των ανωτέρω έργων και άλλων που περιλαµβάνονται σε
βιβλία, επιστηµονικά περιοδικά, εφηµερίδες και περιοδικά:
α)

Οι πηγές που αναφέρονται στα σηµεία 1, 2 και 3·

β)

Οι βάσεις δεδοµένων των σχετικών εταιρειών συλλογικής διαχείρισης που αφορούν
συγκεκριµένα τις εικαστικές τέχνες, συµπεριλαµβανοµένων των οργανισµών
δικαιωµάτων αναπαραγωγής·

γ)

Οι βάσεις δεδοµένων φωτογραφικών πρακτορείων, ανάλογα µε την περίπτωση.

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

EL

διαχείρισης,

Η βιβλιοθήκη κατάθεσης πνευµατικών δικαιωµάτων·
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β)

Οι βάσεις δεδοµένων ιδρυµάτων κινηµατογραφικής κληρονοµιάς και εθνικών
βιβλιοθηκών·

γ)

Οι βάσεις δεδοµένων µε συναφή πρότυπα και αναγνωριστικούς κωδικούς, όπως είναι η
ISAN για το οπτικοακουστικό υλικό·

δ)

Οι βάσεις δεδοµένων των σχετικών εταιρειών συλλογικής διαχείρισης που αφορούν
συγκεκριµένα συγγραφείς, καλλιτέχνες, παραγωγούς φωνογραφηµάτων και παραγωγούς
οπτικοακουστικού υλικού.
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