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Σύνοψη
Η εκτίµηση αντικτύπου αφορά τις άδειες παραχώρησης δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας που είναι απαραίτητες για να γίνουν διαθέσιµα στο διαδίκτυο τα λεγόµενα
«ορφανά έργα» και να ενταχθούν σε ευρωπαϊκές και εθνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες. Τα
ορφανά έργα είναι έργα των οποίων ο κάτοχος των πνευµατικών δικαιωµάτων δεν είναι
δυνατόν να ταυτοποιηθεί ή να εντοπιστεί.
Η εκτίµηση αντικτύπου συζητήθηκε σε τρεις συνεδριάσεις µιας διυπηρεσιακής διευθύνουσας
οµάδας στις 11 Μαρτίου, στις 16 και στις 27 Απριλίου 2010. Συζητήθηκε ενώπιον της
Επιτροπής Εκτίµησης Επιπτώσεων (ΕΕΕ) στις 16 Ιουνίου 2010. Η ΕΕΕ εξέδωσε τη
γνωµοδότησή της στις 21 Ιουνίου 2010.
Περιγραφή του προβλήµατος
Για τη διάθεση στο κοινό, µέσω διαδικτυακής ψηφιακής βιβλιοθήκης, έργων που
προστατεύονται από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας απαιτείται η προηγούµενη έκδοση
αδειών. Όταν είναι αδύνατη η ταυτοποίηση ή ο εντοπισµός του κατόχου 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, τα αρχεία και άλλα δηµόσια ιδρύµατα που διαθέτουν έργα στο κοινό µέσω
διαδικτύου χωρίς να διαθέτουν άδεια εκτίθενται σε κίνδυνο παραβίασης δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Πλαίσιο πολιτικής
Ο κύριος στόχος της εν λόγω πρότασης είναι να αντιµετωπιστεί η έλλειψη ενός νοµικού
πλαισίου που να διέπει τη νόµιµη, διασυνοριακή διαδικτυακή πρόσβαση σε ορφανά έργα που
περιλαµβάνονται σε βιβλιοθήκες και αρχεία.
Η εκτίµηση αντικτύπου εξηγεί ότι, λόγω της επείγουσας ανάγκης να ενισχυθεί η ανάπτυξη
των ευρωπαϊκών ψηφιακών βιβλιοθηκών και αρχείων, και η ικανότητά τους να προωθήσουν
τις τεχνολογίες έρευνας και ευρετηρίασης, η έµφαση της νοµοθετικής πρότασης θα δοθεί σε
έργα που δηµοσιεύονται µε τη µορφή βιβλίων, επιστηµονικών περιοδικών, εφηµερίδων,
περιοδικών ή άλλων γραπτών κειµένων, συµπεριλαµβανοµένων έργων που είναι
ενσωµατωµένα σε αυτά1, όπως και ακουστικών, οπτικοακουστικών και κινηµατογραφικών
έργων. Η βελτίωση των διαδικτυακών υποδοµών αναζήτησης θα αυξήσει τη δυνατότητα
πρόσβασης τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο σε εκατοµµύρια πηγές που
βρίσκονται στις βιβλιοθήκες της Ευρώπης.
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 διαφύλαξη2. Παρά τη σύσταση, ελάχιστα κράτη µέλη έχουν εφαρµόσει νοµοθεσία
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Αντιθέτως, θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιορισθούν οι κάτοχοι συλλογών φωτογραφιών
άγνωστης προέλευσης. Η απουσία απόδοσης ή άλλων πληροφοριών ταυτοποίησης καθιστά την επιµελή
αναζήτηση ιδιαίτερα δύσκολη. Επιπλέον, η τεχνολογία διεξαγωγής αναζητήσεων εικόνων δεν είναι
εξίσου ανεπτυγµένη σε σύγκριση µε τις αναζητήσεις βάσει κειµένου και είναι πολύ δαπανηρή.
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).
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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
τη διάδοση ορφανών έργων στην ενιαία αγορά είναι επίσης µία από τις βασικές δράσεις που
προσδιορίζονται στο Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη3, που αποτελεί µέρος της
Στρατηγικής Ευρώπη 20204.
Επικουρικότητα και αναλογικότητα
Είναι απαραίτητο η νοµοθετική πρόταση να λάβει τη µορφή οδηγίας πλαισίου, 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 ΕΕ5.
Επειδή το πρόβληµα του καθεστώτος ορφανού έργου αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο για τη
δηµιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών, ένα συνεκτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη διασυνοριακή
πρόσβαση σε ορφανά έργα είναι η λιγότερο παρεµβατική επιλογή για την επίτευξη του
επιθυµητού αποτελέσµατος (αναλογικότητα). Όλες οι άλλες προσεγγίσεις θα συνεπάγονταν
σηµαντικά µεγαλύτερο διοικητικό κόστος και περισσότερες υποδοµές παραχώρησης αδειών
µόνο για ορφανά έργα.
Ανάλυση των επιλογών
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.
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 ένα νοµικό τεκµήριο, θα καλύπτει όλα τα ορφανά έργα
στη συγκεκριµένη κατηγορία. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης θεωρείται ότι εκπροσωπεί
τους εν λόγω άγνωστους δηµιουργούς, ανεξαρτήτως του αν έχει διενεργήσει επιµελή
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Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη – COM(2010) 245.
Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη:
http://ec.europa.eu/eu2020/index_el.htm.
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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αναζήτηση για την ταυτοποίηση ή τον εντοπισµό τους. Το Σκανδιναβικό µοντέλο προωθείται
κυρίως από τα κράτη µέλη της Σκανδιναβίας, παρότι αναγνωρίζεται ότι η απουσία επιµελούς
αναζήτησης καθιστά αυτό το µοντέλο λιγότερο κατάλληλο ως ευρωπαϊκή επιλογή βασισµένη
στην αµοιβαία αναγνώριση. Η έλλειψη αµοιβαίας αναγνώρισης συνεπάγεται επίσης ότι µια
διευρυµένη συλλογική άδεια είναι έγκυρη µόνο στα εθνικά εδάφη στα οποία εφαρµόζεται το
νόµιµο 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. Αυτή η επιλογή συνδυάζει την επιµελή αναζήτηση για τον
προσδιορισµό του καθεστώτος ορφανού έργου µε µια ειδική συµφωνία παραχώρησης άδειας
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, δηµιουργεί όµως διοικητικό φόρτο. Αυτός είναι και ο λόγος που
παλαιότερες εκδοχές αυτού του συστήµατος είχαν περιορισµένο αντίκτυπο και δεν
χρησιµοποιούνται για έργα µεγάλης κλίµακας ψηφιακών βιβλιοθηκών.
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.
Το πλεονέκτηµα µιας προσέγγισης που βασίζεται στην αµοιβαία αναγνώριση των εθνικών
προσεγγίσεων που αφορούν τη διάθεση των ορφανών έργων (επιλογή 6) είναι ότι οι
βιβλιοθήκες και άλλοι δικαιούχοι θα εξασφάλιζαν ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το
«καθεστώς του ορφανού έργου» και θα είχαν την άδεια να διαθέσουν αυτά τα έργα στο
διαδίκτυο. Με την αµοιβαία αναγνώριση διασφαλίζεται ότι η ψηφιακή βιβλιοθήκη θα είναι
διαθέσιµη στους πολίτες όλων των χωρών της Ευρώπης. Η επιλογή της αµοιβαίας
αναγνώρισης υποστηρίζεται κυρίως από την εκδοτική κοινότητα και από ορισµένα κράτη
µέλη. Οι εκδότες πιστεύουν ότι ένα σύστηµα που προβλέπει την άδεια διάθεσης ορφανών
έργων στο διαδίκτυο δεν είναι δυνατόν να µην περιλαµβάνει προηγούµενη επιµελή
αναζήτηση.
Υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση
Ο βασικός στόχος της πρότασης είναι να δώσει τη δυνατότητα στις βιβλιοθήκες και σε
ανάλογους οργανισµούς µε στόχους δηµοσίου συµφέροντος, όπως είναι η εκπαίδευση ή η
συντήρηση και η διάδοση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, να διαθέτουν και να αναπαράγουν
νοµίµως τα ορφανά έργα. Η πρόταση θα πρέπει να υλοποιηθεί σύµφωνα µε τους στόχους
πολιτικής και τη διεθνή νοµοθεσία περί πνευµατικών δικαιωµάτων.
Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει τον βραχυπρόθεσµο, τον µεσοπρόθεσµο και τον
µακροπρόθεσµο αντίκτυπο. Σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι η
νοµοθεσία για τα ορφανά έργα θα ψηφιστεί σε όλα τα κράτη µέλη. Σε µεσοπρόθεσµο
επίπεδο, η Επιτροπή θα αξιολογήσει αν το σύστηµα αµοιβαίας αναγνώρισης προβλέπει
πανευρωπαϊκή πρόσβαση στις ψηφιακές βιβλιοθήκες από οποιοδήποτε σηµείο της ΕΕ. Σε
µακροπρόθεσµο επίπεδο, η Επιτροπή θα αξιολογήσει ως ποιο βαθµό η νοµοθεσία για τα
ορφανά έργα συνεισέφερε στη συνολική ανάπτυξη των πανευρωπαϊκών ψηφιακών
βιβλιοθηκών.
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