ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Μεταξύ:
1.

Της

∆ιεθνούς

Οµοσπονδίας

των

Ενώσεων

των

Παραγωγών

Κινηµατογραφικών Ταινιών, καλούµενης στο εξής FIAPF, η οποία εδρεύει
στην οδό de l’ Echelle αρ. 9, 75001 Παρίσι, Γαλλία
εκπροσωπουµένης από ………………..
Και
2. Της Ένωσης Ευρωπαϊκών Κινηµατογραφικών Αρχείων, καλούµενης
στο εξής ACE, η οποία εδρεύει στο Hôtel de Clèves, οδός Ravenstein αρ. 3,
1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο
εκπροσωπουµένης από ……………..

∆εδοµένου ότι:
Η FIAPF συνέταξε µία πρότυπη σύµβαση το 1971 για εκούσια κατάθεση
κινηµατογραφικών ταινιών, η οποία κυκλοφόρησε ευρέως και είναι ακόµα σε ισχύ.

Τα συµβαλλόµενα µέρη -FIAPF και ΑCE- προσκλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή – Γενική ∆ιεύθυνση για την Κοινωνία της Πληροφορίας και των Μέσων,
και επιθυµούν να αναθεωρήσουν το παραπάνω κείµενο και να προωθήσουν την
συνεργασία τους, µε σκοπό να διατηρήσουν την κινηµατογραφική κληρονοµιά, να
εξασφαλίσουν τη διάδοσή της, να καταστήσουν την κληρονοµιά αυτή προσβάσιµη
στο κοινό, προσαρµόζοντάς την ταυτόχρονα στο ψηφιακό περιβάλλον και στις
συνθήκες τις διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το λόγο αυτό, αποφάσισαν να συντάξουν µία νέα συµφωνία-πλαίσιο µεταξύ
των παραγωγών κινηµατογραφικών ταινιών και των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων
δικαιούχων των δικαιωµάτων τους (στο εξής συλλογικά καλούµενων Παραγωγοί),
από τη µια πλευρά, και των αρχείων διατήρησης κινηµατογραφικών ταινιών που
είναι µέλη της ACE (στο εξής καλούµενων Αρχεία ∆ιατήρησης), από την άλλη
πλευρά.

Η

παρούσα

συµφωνία-πλαίσιο

αφορά

κυρίως

στην

εκούσια

παρά

στην

υποχρεωτική κατάθεση υλικού κινηµατογραφικής κληρονοµιάς.

Η παρούσα συµφωνία-πλαίσιο διατηρεί τα αντίστοιχα δικαιώµατα των Παραγωγών
και των Αρχείων ∆ιατήρησης Κινηµατογραφικών Ταινιών.
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Η

παρούσα

συµφωνία-πλαίσιο

βασίζεται

στην

αµοιβαία

αναγνώριση

ότι

η

διατήρηση της κινηµατογραφικής κληρονοµιάς, αλλά και η βελτιωµένη διανοµή
των έργων, µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω µιας στενής συνεργασίας µεταξύ των
Παραγωγών και των Αρχείων ∆ιατήρησης.

Οι Παραγωγοί θα εργαστούν για την προώθηση και υποστήριξη των ενεργειών των
Αρχείων ∆ιατήρησης που υπηρετούν τον σκοπό της σωστής Συντήρησης των
Κατατεθειµένων

Κινηµατογραφικών

Υλικών

και

της

∆ιατήρησης

των

Μη

Κινηµατογραφικών Υλικών στις συλλογές των Αρχείων.

Η συµφωνία-πλαίσιο πρέπει να είναι συµβατή µε :
-

τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
την

ισχύουσα

εθνική

νοµοθεσία

για

τα

πνευµατικά

και

συγγενικά

δικαιώµατα.
-

τον

Κώδικα

∆εοντολογίας

της

∆ιεθνούς

Οµοσπονδίας

των

Κινηµατογραφικών Αρχείων (FIAF), στον οποίο πρέπει να προσχωρήσουν
τα Αρχεία ∆ιατήρησης που αναφέρονται στην παρούσα συµφωνία και
-

τα εµπορικά και καλλιτεχνικά συµφέροντα των Παραγωγών.

Ούτε η ACE ούτε η FIAPF έχουν την εξουσία να ασκήσουν πίεση επί των µελών
τους. Κατά συνέπεια, η παρούσα συµφωνία-πλαίσιο θα χρησιµεύσει ως αναφορά
για εκούσια χρήση από τα µέλη κάθε συµβαλλόµενου µέρους και ως βάση για
διµερείς συµβάσεις. Η χρήση της συνιστάται από τους υπογράφοντες φορείς.
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Κεφάλαιο Ι
Γενικές διατάξεις
1. Πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα συµφωνία-πλαίσιο απευθύνεται σε Παραγωγούς, από τη µία πλευρά,
και Αρχεία ∆ιατήρησης, από την άλλη, τα οποία είναι ικανά να εκπληρώσουν
σωστά τις υποχρεώσεις της ∆ιατήρησης της κινηµατογραφικής κληρονοµιάς, όπως
περιγράφεται κατωτέρω.

2. Σκοποί
Η παρούσα συµφωνία-πλαίσιο αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τη συστηµατική
εκούσια κατάθεση Κινηµατογραφικού και Μη Κινηµατογραφικού Υλικού σε Αρχεία
∆ιατήρησης, µέλη

της

ACE,

και

να

ρυθµίσει

τους

όρους κατάθεσης, τις

υποχρεώσεις των µερών, τη ∆ιατήρηση, Συντήρηση και Αποκατάσταση των
κατατεθειµένων έργων και τη χρήση των υλικών.

Το παρόν πρότυπο καθορίζει ένα πλαίσιο µε αναφορά στους ακόλουθους
συγκεκριµένους στόχους:
Ι.

τη

µακροχρόνια

επιβίωση

του

µέγιστου

δυνατού

αριθµού

κινηµατογραφικών ταινιών
ΙΙ. τη συνεχή πρόσβαση του κοινού στην κινηµατογραφική κληρονοµιά σε
κάθε χώρα
ΙΙΙ. την πρόσβαση από τους Παραγωγούς στα κατατεθειµένα έργα τους,
µέσω της διαρκούς συνεισφοράς των Αρχείων ∆ιατήρησης που υπόκειται σε
αµοιβαία συµµόρφωση µε αυστηρούς κανόνες.

3. Ορισµοί
Στην παρούσα συµφωνία:
«Παραγωγός» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό

πρόσωπο – ή

τον νόµιµα

εξουσιοδοτηµένο δικαιούχο των δικαιωµάτων του (όπως τον διανοµέα), που
εκουσίως προβαίνει στην και αναλαµβάνει την οικονοµική και τεχνική ευθύνη, για
την κατάθεση του έργου του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίαςπλαισίου.

«Αρχεία ∆ιατήρησης» (επίσης αναφερόµενο ως Αρχείο) σηµαίνει το δηµοσίου
δικαίου ή ιδιωτικό µη κερδοσκοπικό όργανο, το οποίο είναι µέλος της ACE και του
οποίου

οι

δραστηριότητες,

όπως

αυτές

ρυθµίζονται

στο

καταστατικό

του,

επιδιώκουν τους γενικούς στόχους των µουσείων, από Συντήρηση των έργων έως
πρόσβαση σε αυτά, και το οποίο είναι ικανό να αναλάβει να εκτελέσει σωστά το
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έργο της ∆ιατήρησης και της Αποκατάστασης, ενώ προσφέρει, παράλληλα, τις
απαιτούµενες

διασφαλίσεις

όσον

αφορά

στο

σεβασµό

των

πνευµατικών

δικαιωµάτων.

«Κατατεθειµένο Κινηµατογραφικό Υλικό» σηµαίνει όλους τους τύπους υλικού σε
σελλουλόιντ (κινηµατογραφικό φιλµ) ή ψηφιακό µέσο που έχουν κατατεθεί στα
Αρχεία ∆ιατήρησης, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας συµφωνίας-πλαισίου.

«Μη Κινηµατογραφικό Υλικό» σηµαίνει το γραπτό ή εικονογραφηµένο (οπτικό)
υλικό (φωτογραφίες, αφίσες, πρότυπα, διαφηµιστικό υλικό κ.τ.λ.), το οποίο
συνδέεται µε την παραγωγή ή µε τη διανοµή του κινηµατογραφικού έργου.

«Κατατεθειµένο Υλικό» σηµαίνει το Κατατεθειµένο Κινηµατογραφικό Υλικό πλέον
του Μη Κινηµατογραφικού Υλικού, εφόσον υπάρχει.

«Κινηµατογραφικό Έργο» σηµαίνει το πρωτότυπο έργο, το οποίο ενσωµατώνεται
στον φορέα που αποτελεί το Κατατεθειµένο Κινηµατογραφικό Υλικό.

«Αρχειακό

Υλικό»

σηµαίνει

το

µοναδικό

ή,

σε

περίπτωση

πολλαπλούς

ενσωµάτωσης, το καλύτερης ποιότητας υλικό ενός Κινηµατογραφικού Έργου, το
οποίο καταθέτει ο Παραγωγός.

«Υλικό ∆ιατήρησης» σηµαίνει τα νέα υλικά σε σελλουλόιντ (κινηµατογραφικό φιλµ)
ή σε ψηφιακό µέσο που παράγονται από τα Αρχεία ∆ιατήρησης από το αρχικώς
κατατεθειµένο υλικό, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, για τους σκοπούς
της µακροχρόνιας ∆ιατήρησης και πρόσβασης.

«Συντήρηση» σηµαίνει την αποθήκευση του σελλουλόιντ (κινηµατογραφικού φιλµ)
ή

των

ψηφιακών

υλικών

σε

κατάλληλες

τεχνικά

συνθήκες,

οι

οποίες

ανταποκρίνονται στους όρους ∆ιατήρησης που έχουν τεθεί από τη ∆ιεθνή
Οµοσπονδία των Κινηµατογραφικών Αρχείων, όπως οι όροι αυτοί ανανεώνονται
τακτικά στην ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας.

«∆ιατήρηση» σηµαίνει την ενεργό διατήρηση ενός Κινηµατογραφικού Έργου,
συµπεριλαµβανοµένης της αναπαραγωγής του, για τους σκοπούς της µακρόχρονης
επιβίωσής του καθώς και της πρόσβασης σε αυτό.
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«Αποκατάσταση» σηµαίνει την ανασύσταση ενός κινηµατογραφικού έργου, το
οποίο είναι ενσωµατωµένο µόνο σε έναν φορέα ο οποίος έχει καταστραφεί ή είναι
ελλιπής, προκειµένου να παραχθεί µία νέα έκδοση του έργου αυτού, η οποία θα
οµοιάζει κατά το δυνατόν µε την πρωτότυπη.
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Κεφάλαιο ΙΙ
Κατάθεση και Υποχρεώσεις του Αρχείου

1. Εισαγωγή
Στην παρούσα συµφωνία, εκούσια κατάθεση είναι η κατάθεση σε Αρχείο
∆ιατήρησης

ή

η

µεταβίβαση

της

κυριότητας

σε

Αρχείο

∆ιατήρησης

κάθε

Κατατεθειµένου Κινηµατογραφικού Υλικού ή Μη Κινηµατογραφικού Υλικού (ή κάθε
µέσου) σε συµφωνία µε τις διαδικασίες που ελευθέρως συµφωνούνται από τα
συµβαλλόµενα µέρη, για τους σκοπούς της κατάλληλης ∆ιατήρησης και πρόσβασης
σε αυτό.

Η κατάθεση θεωρείται αµφοτεροβαρής ενοχή, η οποία στηρίζεται στο αµοιβαίο
συµφέρον και στην αµοιβαία συνεργασία και υπευθυνότητα των µερών.

2. Αντικείµενο
2.1. Κατατεθειµένο Κινηµατογραφικό Υλικό
Το Κατατεθειµένο Κινηµατογραφικό Υλικό µπορεί να περιλαµβάνει:
(i) εθνικά κινηµατογραφικά έργα (ή θεωρούµενα ως τέτοια), τα οποία δεν
υπόκεινται σε υποχρεωτική εκ του νόµου κατάθεση στη χώρα που εδρεύει το
Αρχείο.
(ii) εθνικά κινηµατογραφικά έργα, τα οποία υπόκεινται σε υποχρεωτική εκ
του νόµου κατάθεση, και για τα οποία και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη το
θεωρούν κατάλληλο να συµπληρώσουν το υλικό που απαιτείται για την
παραπάνω κατάθεση µε άλλο κινηµατογραφικό υλικό.
(iii) αλλοδαπά κινηµατογραφικά έργα είτε διανέµονται είτε όχι στην χώρα
που εδρεύει το Αρχείο.

2.2. Μη Κινηµατογραφικό Υλικό
Η κατάθεση θα περιλαµβάνει στο µέτρο του δυνατού και το Μη Κινηµατογραφικό
Υλικό σε σχέση µε Κινηµατογραφικά Έργα στα οποία αφορά.

3. Τίτλος
Η πλήρης κυριότητα του Κατατεθειµένου Υλικού θα παραµένει στον Παραγωγό.

4. Υποχρεώσεις του Αρχείου
4.1. Υποχρέωση Συντήρησης και ∆ιατήρησης
Το Αρχείο ∆ιατήρησης θα φυλάσσει το Κατατεθειµένο Υλικό στην καλύτερη δυνατή
φυσική κατάσταση που επιτρέπει η διάρκεια ζωής του µέσου ενσωµάτωσης, σε

6

κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης και σε συµµόρφωση µε τα γενικά πρότυπα
διατήρησης που έχει θέσει η FIAF και η ACE1.

To Αρχείο ∆ιατήρησης θα φυλάει το Κατατεθειµένο Υλικό στις βέλτιστες συνθήκες
ασφαλείας, ώστε να µη µπορεί να αναπαραχθεί, να µισθωθεί, ή να παρουσιαστεί
παράνοµα και γενικά δεν θα φυλάσσεται σε συνθήκες άλλες από αυτές που
προβλέπουν η παρούσα συµφωνία–πλαίσιο και η διµερής συµφωνία ανάµεσα στον
Παραγωγό και το Αρχείο.

4.2 Υποχρέωση συνεργασίας µε τον Παραγωγό
Το Αρχείο θα εξασφαλίσει ότι ο Παραγωγός έχει την αιτηθείσα πρόσβαση στο
Κατατεθειµένο Υλικό καθώς και σχετική πληροφόρηση. Τα Αρχεία δεν θα
προβάλλουν αντιρρήσεις σε εύλογους ελέγχους, που ο Παραγωγός, υπό την
ιδιότητά του ως κύριος του υλικού, µπορεί να ζητήσει από το Αρχείο σε σχέση µε
τα πρότυπα αποθήκευσης και τις µεθόδους διαχείρισης και ∆ιατήρησης.

4.3 Τήρηση Καταλόγου
Το Αρχείο ∆ιατήρησης θα συντάσσει και τηρεί κατάλογο όλων των στοιχείων που
κατατίθενται, ώστε να είναι σε θέση να τα εντοπίζει και να ενηµερώνει τον
Παραγωγό για την κατάστασή τους ανά πάσα στιγµή.

Το Αρχείο αναλαµβάνει την υποχρέωση να συµµορφώνεται µε τα διεθνή πρότυπα
τήρησης καταλόγου, όπως αυτά µπορεί να ορίζονται από την FIAF ή την ACE.

1

Προσοχή: Σηµειωτέον ότι από τη στιγµή που όλα τα κινηµατογραφικά φιλµ (σελλουλόιντ)
αποτελούνται από ασταθή χηµικά συστατικά και η διάρκεια ζωής τους δεν εξαρτάται µόνο από τις
συνθήκες αποθήκευσης, αλλά και από την αρχική τους σύνθεση, εργοστασιακή επεξεργασία και τον
προ της αποθήκευσης χειρισµό τους, τα Αρχεία µπορούν να αναλάβουν την υποχρέωση να
καθυστερήσουν τη διαδικασία αποσύνθεσης, αλλά δεν µπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για την
αναπόφευκτη χηµική αποσύνθεση που µπορεί να οδηγήσει στην ολική απώλεια του υλικού.
Οµοίως, από τη στιγµή που το ψηφιακό υλικό είναι πολύ πρόσφατο, είναι αδύνατο επί του παρόντος
να καθοριστούν µε βεβαιότητα κανόνες που θα διασφαλίσουν τη σταθερότητά του και την µακρόχρονη
επιβίωσή του. Τα Αρχεία δεν µπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για τη χειροτέρευσή του, αν έχουν
λάβει για τη διατήρησή του, µέτρα τα οποία συνάδουν µε τα κρατούντα επαγγελµατικά τεχνικά
πρότυπα.
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Κεφάλαιο ΙΙΙ
∆ιατήρηση/ Αποκατάσταση
1. Υποχρεώσεις των Αρχείων ∆ιατήρησης
Προκειµένου να ανταποκριθεί στην ευθύνη που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 2, όρος
4.1., και επιπλέον της κατάλληλης ∆ιατήρησης του Κατατεθειµένου Υλικού, το
Αρχείο είναι εξουσιοδοτηµένο να πραγµατοποιεί πρόσθετα µέτρα ∆ιατήρησης και
Αποκατάστασης.

Αυτά περιλαµβάνουν την αναπαραγωγή του Κατατεθειµένου Υλικού µε τη
δηµιουργία νέων αντιγράφων ή µε

τη µεταφορά

σε άλλο υλικό φορέα,

προκειµένου να διασφαλιστεί η επιβίωση και απαιτούµενη ποιότητα στην εικόνα
του κινηµατογραφικού έργου.

2. Απόφαση και µέθοδοι αποκατάστασης και διατήρησης του Κατατεθειµένου
Υλικού.
α) Η απόφαση για τη λήψη µέτρων Αποκατάστασης ή/και ∆ιατήρησης, και η
επιλογή των µεθόδων, θα λαµβάνεται µόνο µετά από διαβούλευση µεταξύ του
Αρχείου και του Παραγωγού.

Αν ο Παραγωγός είναι γνωστός, το Αρχείο θα ενηµερώνει τον Παραγωγό για τη
φύση των προτεινόµενων µεθόδων ∆ιατήρησης ή/και Αποκατάστασης και για τα
αποτελέσµατά τους.

Τα υλικά µπορεί να περιλαµβάνουν θετικά ή/και αρνητικά αντίγραφα ή ψηφιακές
µεταφορές σε άλλο υλικό φορέα, που θεωρούνται απαραίτητες για την επιµήκυνση
της

ζωής

του

κινηµατογραφικού

έργου

και

τη

διατήρηση

του

αρχικώς

Κατατεθειµένου Κινηµατογραφικού Υλικού.

β) Κατ’ εξαίρεση, το Αρχείο µπορεί µε δική του πρωτοβουλία και έξοδα να
εκτελέσει µέτρα ∆ιατήρησης ή/και Αποκατάστασης στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:
- αν οι συνεννοήσεις µε τον Παραγωγό καταλήξουν σε αδιέξοδο, κυρίως λόγω της
ρητής ή σιωπηρής άρνησης του Παραγωγού. Όπου είναι εφικτό, ο Παραγωγός θα
πρέπει να δηλώνει τους λόγους της άρνησής του.
ή
- αν, αφού κατέβαλε τη µέγιστη προσπάθεια για να µην επωφεληθεί, κατέστη
αδύνατο για το Αρχείο να ταυτοποιήσει ή/και να εντοπίσει τον Παραγωγό.
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Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου β) ανωτέρω, το Αρχείο µπορεί να εκτελέσει
τις εργασίες µε δική του πρωτοβουλία µόνο:
-αν δικαιολογούνται αυστηρά από την ανάγκη να επιβιώσουν τα υλικά καθώς και
να έχουν καλή ποιότητα εικόνας και
- µετά από επιβεβαίωση ότι κανένα υλικό παρόµοιας ποιότητας δεν φυλάσσεται
από άλλο Αρχείο µέλος της ACE.

γ) Ο Παραγωγός µπορεί να αποφασίσει να αναλάβει ο ίδιος την Αποκατάσταση
ή/και ∆ιατήρηση του υλικού, υπό την επιφύλαξη της συµµόρφωσης µε το
Κεφάλαιο IV, παρακάτω, για τη χρήση του Αρχειακού Υλικού.

3. Κατοχή του Υλικού ∆ιατήρησης
Τα νέα υλικά που παράγονται από το υλικό που προορίζεται για Αποκατάσταση του
έργου θα παραµένουν κατατεθειµένα στο Αρχείο.
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Κεφάλαιο IV
Πρόσβαση/χρήση και απόσυρση του υλικού
1. Αποκλειστική πρόσβαση του Παραγωγού
1.1. Το αρχικώς Κατατεθειµένο Υλικό
Η

προσωρινή

απόσυρση

του

αρχικώς

Κατατεθειµένου

Υλικού

µπορεί

να

πραγµατοποιηθεί χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του Παραγωγού, προκειµένου να
µπορεί ο τελευταίος να πραγµατοποιήσει κάποιες εργασίες ή να προβάλει,
ειδικότερα,

το

Κατατεθειµένο

Κινηµατογραφικό

Υλικό

για

τις

ανάγκες

εκµετάλλευσής του.

Ο Παραγωγός θα έχει απεριόριστη πρόσβαση ανά πάσα στιγµή σε όλα τα
Κατατεθειµένα Υλικά, σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράµµατα που
θα ορίζονται στη διµερή συµφωνία µεταξύ του Παραγωγού και του Αρχείου.

Ωστόσο, όσον αφορά στο Αρχειακό Υλικό (όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Ι, όρος 3) ο
Παραγωγός θα έχει πρόσβαση στο υλικό αυτό, µόνο εφόσον απαιτείται για το
σκοπό

των

εργασιών

µακροπρόθεσµης

∆ιατήρησης,

και

αν

χρειαστεί,

Αποκατάστασης. Οι εργασίες θα διενεργούνται υπό την επίβλεψη του Αρχείου και
δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα, κατάσταση και
ακεραιότητα του εν λόγω υλικού.

1.2 Νέα αντίγραφα που παράγονται από το Αρχείο
Αν το Αρχείο έχει δηµιουργήσει Υλικό ∆ιατήρησης από τα στοιχεία που έχουν
κατατεθεί, για τους σκοπούς διατήρησης ή/και αποκατάστασης ενός έργου, θα
επιτρέπεται

στον

Παραγωγό

η

πρόσβαση

σε

αυτό,

προκειµένου

να

πραγµατοποιήσει ο τελευταίος νέα αντίγραφα ή µεταφορές του έργου σε άλλο
υλικό φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργασίες θα διεξάγονται υπό την
επίβλεψη του Αρχείου και δεν θα τίθεται σε καµία περίπτωση σε κίνδυνο η
ποιότητα, κατάσταση και ακεραιότητα του Υλικού ∆ιατήρησης.

Περαιτέρω, ο Παραγωγός θα καταβάλει στο Αρχείο εύλογη χρηµατική αποζηµίωση
για την κάλυψη των αποδεδειγµένων δαπανών που έγιναν για τη ∆ιατήρηση και
την Αποκατάσταση. Αυτή µπορεί να συνίσταται σε ένα πάγιο ποσό ή σε ποσοστό
επί των λειτουργικών κερδών, ανάλογα µε τη συµφωνία του Παραγωγού και του
Αρχείου.
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Το κόστος για τις εργασίες Αποκατάστασης και ∆ιατήρησης καθώς και οι
προαναφερθείσες προϋποθέσεις αποζηµίωσης, θα καθορίζονται για κάθε περίπτωση
ξεχωριστά στη διµερή σύµβαση µεταξύ του Παραγωγού και του Αρχείου.

2. Χρήση του υλικού από το Αρχείο
Με την επιφύλαξη των περιορισµών που τίθενται στην παράγραφο 1 του παρόντος
Κεφαλαίου ή από τον Παραγωγό, µπορεί να επιτραπεί πρόσβαση στα θετικά
αντίγραφα που κατατίθενται στο Αρχείο ή στο Υλικό ∆ιατήρησης που αναφέρεται
στο Κεφάλαιο IV - σηµείο 1.2.

Η διµερής συµφωνία µεταξύ του Παραγωγού και του Αρχείου θα θέσει τους όρους
για την επιτρεπόµενη χρήση των Κατατεθειµένων Υλικών ή/και του Υλικού
∆ιατήρησης.

Το ακόλουθο πλαίσιο ισχύει για τις µορφές επιτρεπόµενων χρήσεων:
α)

Ιδιωτική

χρήση

για

εκπαιδευτικούς

σκοπούς

ή

σκοπούς

έρευνας

στις

εγκαταστάσεις του Αρχείου, σε ένα γραφείο ή οθόνη ή µέσω µιας σύνδεσης
διαδικτύου στις εγκαταστάσεις του Αρχείου.

β) πρόσβαση εξ αποστάσεως µέσω ∆ιαδικτύου:
τέτοια

πρόσβαση

θα

επιτρέπεται

µόνο

µέσω

κατάλληλης

εξατοµικευµένης

διαδικασίας/µηχανισµού ασφαλείας. Το Αρχείο έχει καθήκον να ορίσει τους
υπεύθυνους να αποφασίσουν για το ποιος δεν θα έχει τη δυνατότητα να
πραγµατοποιεί αντίγραφα από τα έργα τα οποία συµβουλεύεται.

γ) ∆ηµόσιες προσβολές:
Το Αρχείο µπορεί να διοργανώνει δηµόσιες προβολές του Κατατεθειµένου
Κινηµατογραφικού Υλικού στα κινηµατογραφικές αίθουσες του Αρχείου (ή σε
αυτές που υπόκεινται στον άµεσο έλεγχό του), οι οποίες θα προσδιορίζονται στις
διµερείς συµβάσεις µεταξύ του Παραγωγού και του Αρχείου.

Στο βαθµό που αυτές οι προβολές δεν προσπορίζουν οικονοµικό όφελος στο
Αρχείο και δεν ανταγωνίζονται ούτε έρχονται σε σύγκρουση µε την κανονική
εκµετάλλευση του κινηµατογραφικού έργου, µπορεί να επιτρέπονται χωρίς
καταβολή αµοιβής στους δικαιούχους πνευµατικών δικαιωµάτων.

Ο Παραγωγός µπορεί να θέσει συγκεκριµένους όρους σε σχέση µε αυτές τις
προβολές (π.χ. να περιορίσει τον αριθµό των κινηµατογραφικών αιθουσών).
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δ) ∆ιακίνηση µεταξύ των µελών ACE
i) Για δηµόσια προβολή
Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία το Αρχείο διατηρεί ένα µόνο αντίγραφο
από το Κατατεθειµένο Κινηµατογραφικό Υλικό, το υλικό που κατατίθεται στο
Αρχείο, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης, µπορεί να δανείζεται σε
άλλα µέλη της ACE για δηµόσια προβολή, υπό τον όρο ότι τα µέλη αυτά έχουν
υπογράψει την παρούσα συµφωνία-πρότυπο.

Το Αρχείο οφείλει προηγουµένως να εφοδιάσει τον Παραγωγό µε όλες τις
λεπτοµέρειες της συµφωνίας δανεισµού. Ο Παραγωγός µπορεί να επικυρώσει τους
όρους της συµφωνίας για τη διακίνηση των κινηµατογραφικών έργων που
δανείζονται.

ii) Για Αποκατάσταση
Αν το Αρχείο έχει µόνο ένα αντίγραφο, δεν µπορεί να δανείζει το Κατατεθειµένο
Κινηµατογραφικό Υλικό για Αποκατάσταση, εκτός αν έχει λάβει τη συναίνεση του
Παραγωγού.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το Αρχείο θα ενηµερώνει τον Παραγωγό για τη
σύµβαση δανεισµού που πραγµατοποιείται µε σκοπό την Αποκατάσταση του έργου
και για τους όρους αυτής.

3. Μόνιµη απόσυρση του Κατατεθειµένου Υλικού
α) Ο Παραγωγός µπορεί να αποσύρει µόνιµα το Κατατεθειµένο Υλικό, υπό τον όρο
τήρησης εύλογης προθεσµίας προειδοποίησης του Αρχείου σχετικά µε την πρόθεσή
του.

Ο Παραγωγός θα αποδίδει τις αποδεδειγµένες δαπάνες για τη Συντήρηση του
υλικού, όταν του ζητείται από το Αρχείο, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην
διµερή σύµβαση χρέωση.

β) Εάν το Κατατεθειµένο Υλικό για το οποίο δεν έχει γίνει καµία εργασία
Αποκατάστασης ή ∆ιατήρησης, αποσυρθεί µόνιµα, ο Παραγωγός θα εξουσιοδοτεί
το Αρχείο να δηµιουργεί µία µήτρα του υλικού αυτού για τους σκοπούς της
διατήρησης της κινηµατογραφικής κληρονοµιάς. ∆εν θα γίνεται καµία χρήση αυτής
της µήτρας, εκτός κι αν εγκριθεί από ειδική συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών.
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γ) Προκειµένου να αποσύρει µόνιµα το Αρχειακό Υλικό (όπως ορίζεται στο
Κεφάλαιο I, όρος 3), ο Παραγωγός θα πρέπει να αποδεικνύει ότι το Αρχείο απέτυχε
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία - πλαίσιο.
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Κεφάλαιο V
Τελικές ∆ιατάξεις
1. Η παρούσα συµφωνία-πλαίσιο τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή της. Παραγωγοί
και Αρχεία µπορούν να εφαρµόσουν τις διατάξεις της παρούσας σε υλικό που είχε
κατατεθεί πριν την υπογραφή της.

2. Η παρούσα συµφωνία-πλαίσιο δεν εφαρµόζεται όταν το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που καταθέτει

το υλικό δεν είναι

δικαιούχος

των πνευµατικών

δικαιωµάτων. Στην περίπτωση αυτή, η FIAPF συστήνει στα µέλη της ACE να
δέχονται το υλικό, για να εξασφαλίζουν τη διατήρηση του Κινηµατογραφικού
Έργου. Ωστόσο, κάθε χρήση ή απόφαση για Αποκατάσταση/∆ιατήρηση θα τελεί
υπό την προϋπόθεση υπογραφής ειδικής σύµβασης µε τον Παραγωγό ή τον νόµιµο
εκπρόσωπό του.

3. Οι λόγοι παραβίασης της σύµβασης θα ρυθµίζονται στη διµερή σύµβαση µεταξύ
του Παραγωγού και του Αρχείου, σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία-πλαίσιο.

4. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ ενός Παραγωγού και ενός Αρχείου, τα
συµβαλλόµενα µέρη θα υπαγάγουν τη σχετική διαφορά στο δίκαιο και στα
δικαστήρια της χώρας όπου το Αρχείο εδρεύει ή στα δικαστήρια των Βρυξελλών ή
του Παρισίου- ανάλογα µε την επιλογή του ενάγοντος. Τα µέρη µπορούν επίσης να
υπαγάγουν την διαφορά τους σε διαιτησία.

Σε περίπτωση διαιτησίας, τα µέρη µπορούν να καλούν ειδικούς που ορίζει η FIAPF
και η ACE, αντίστοιχα.

4. Η συµφωνία-πλαίσιο θα εφαρµόζεται, υπό την επιφύλαξη των διµερών
συµφωνιών και των δικαιωµάτων των τρίτων.

Συνετάγη στις Βρυξέλλες στις …………

FIAPF

ACE
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