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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-038 
κατάθεση: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Έκθεση
Pavel Svoboda A8-0378/2017
Κανόνες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των 
συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 
προγραμμάτων

Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
και ειδικότερα να αυξηθεί η πρόσβαση 
στην πληροφόρηση, είναι αναγκαίο να 
επιδιωχθεί η ευρύτερη διάδοση 
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που 
προέρχονται από άλλα κράτη μέλη προς 
όφελος των χρηστών σε ολόκληρη την 
Ένωση, μέσω της διευκόλυνσης της 
αδειοδότησης των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και των 
συγγενικών δικαιωμάτων επί έργων και 
άλλου προστατευόμενου υλικού που 
περιέχονται σε εκπομπές τέτοιων 
προγραμμάτων. Είναι γεγονός ότι τα 
ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα είναι 
σημαντικά μέσα για την προώθηση της 
πολιτιστική και γλωσσικής πολυμορφίας, 

(1)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
και ειδικότερα να αυξηθεί η πρόσβαση 
στην πληροφόρηση,  είναι αναγκαίο να 
επιδιωχθεί η ευρύτερη διάδοση 
προγραμμάτων ειδησεογραφίας και 
επικαιρότητας που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη προς όφελος των χρηστών σε 
ολόκληρη την Ένωση, μέσω της 
διευκόλυνσης της αδειοδότησης των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων των έργων 
αυτών και άλλου προστατευόμενου υλικού 
που περιέχονται σε εκπομπές τέτοιων 
προγραμμάτων. Είναι γεγονός ότι τα 
προγράμματα ειδησεογραφίας και 
επικαιρότητας είναι σημαντικά μέσα για 
την προώθηση της πολιτιστική και 
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της κοινωνικής συνοχής και της 
πρόσβασης στην πληροφόρηση.

γλωσσικής πολυμορφίας, της κοινωνικής 
συνοχής και της πρόσβασης στην 
πληροφόρηση.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Οι πάροχοι υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων οφείλουν να 
μεριμνούν ώστε οι τεχνικές υπηρεσίες 
τους να καθίστανται σταδιακά διαθέσιμες 
σε άτομα με προβλήματα όρασης και 
ακοής.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3)  Μια σειρά από φραγμούς 
εμποδίζουν την παροχή επιγραμμικών 
υπηρεσιών που είναι παρεπόμενες των 
εκπομπών και την παροχή υπηρεσιών 
αναμετάδοσης και, με τον τρόπο αυτό, 
την ελεύθερη κυκλοφορία 
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων στο 
εσωτερικό της Ένωσης. Οι 
ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί μεταδίδουν 
καθημερινά πολλές ώρες 
ειδησεογραφικών, πολιτιστικών, 
πολιτικών ή ψυχαγωγικών 
προγραμμάτων και προγραμμάτων 
ντοκιμαντέρ. Τα προγράμματα αυτά 
ενσωματώνουν ποικίλο περιεχόμενο, όπως 
οπτικοακουστικά, μουσικά, λογοτεχνικά ή 
εικαστικά έργα, το οποίο προστατεύεται 
από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
και/ή συγγενικά δικαιώματα βάσει του 
δικαίου της Ένωσης. Το αποτέλεσμα είναι 
μια πολύπλοκη διαδικασία εκκαθάρισης 

(3)  Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί 
μεταδίδουν καθημερινά πολλές ώρες 
ειδησεογραφίας και επικαιρότητας. Τα 
προγράμματα αυτά ενσωματώνουν ποικίλο 
και διαφορετικό περιεχόμενο, το οποίο 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή συγγενικά 
δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης. 
Το αποτέλεσμα είναι μια πολύπλοκη 
διαδικασία εκκαθάρισης δικαιωμάτων από 
πλήθος δικαιούχων και για διάφορες 
κατηγορίες έργων και άλλου 
προστατευόμενου υλικού. Όσον αφορά τα 
προγράμματα ειδησεογραφίας και 
επικαιρότητας επιβάλλεται η εκκαθάριση 
των δικαιωμάτων αυτών εντός στενών 
χρονικών πλαισίων.  Για να είναι σε θέση 
οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί να 
παρέχουν τις παρεπόμενες επιγραμμικές 
υπηρεσίες τους σε διασυνοριακό επίπεδο 
χρειάζεται να διαθέτουν τα απαιτούμενα 
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δικαιωμάτων από πλήθος δικαιούχων και 
για διάφορες κατηγορίες έργων και άλλου 
προστατευόμενου υλικού. Συχνά τα 
χρονικά περιθώρια για την εκκαθάριση 
των δικαιωμάτων είναι στενά, ιδίως όταν 
πρόκειται για την προετοιμασία 
προγραμμάτων ειδησεογραφίας ή 
επικαιρότητας. Για να είναι σε θέση οι 
ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί να παρέχουν 
τις επιγραμμικές υπηρεσίες τους σε 
διασυνοριακό επίπεδο χρειάζεται να 
διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιώματα επί 
έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού 
για όλα τα οικεία εδάφη, γεγονός που 
καθιστά ακόμη πιο πολύπλοκη την 
εκκαθάριση των δικαιωμάτων.

δικαιώματα επί έργων και άλλου 
προστατευόμενου υλικού για όλα τα οικεία 
εδάφη.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4)  Οι φορείς εκμετάλλευσης 
υπηρεσιών αναμετάδοσης, οι οποίοι κατά 
κανόνα προσφέρουν πολλαπλά 
προγράμματα που χρησιμοποιούν πλήθος 
έργων και άλλωνου προστατευόμενου 
υλικού τα οποία περιλαμβάνονται στα 
ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που 
αναμεταδίδουν, έχουν πολύ στενά χρονικά 
περιθώρια για να εξασφαλίσουν τις 
απαιτούμενες άδειες και παράλληλα 
καλούνται να επωμιστούν σημαντικό 
βάρος σε σχέση με την εκκαθάριση 
δικαιωμάτων. Οι δικαιούχοι διατρέχουν 
επίσης τον κίνδυνο τα έργα τους και άλλο 
προστατευόμενο υλικό να γίνουν 
αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς άδεια ή 
καταβολή αποζημίωσης.

(4)  Οι φορείς εκμετάλλευσης 
υπηρεσιών αναμετάδοσης τηλεοπτικών ή 
ραδιοφωνικών προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων έργων ή άλλου 
προστατευόμενου υλικού, εκτελούν πράξη 
παρουσίασης στο κοινό ανεξάρτητα από 
το εάν η αναμετάδοση του τηλεοπτικού ή 
ραδιοφωνικού προγράμματος γίνεται με 
τα ίδια τεχνικά μέσα ή με διαφορετικά 
τεχνικά μέσα από εκείνα που 
χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική πράξη 
μετάδοσης και ανεξάρτητα από το εάν η 
αναμετάδοση πραγματοποιείται εντός της 
πραγματικής ή της προκαθορισμένης 
περιοχής λήψης της αρχικής μετάδοσης 
Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες 
αναμετάδοσης κατά κανόνα προσφέρουν 
πολλαπλά προγράμματα που 
χρησιμοποιούν πλήθος έργων και άλλωνου 
προστατευόμενου υλικού τα οποία 
περιλαμβάνονται στα ραδιοτηλεοπτικά 
προγράμματα που αναμεταδίδονται, οι 
φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών 
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αναμετάδοσης έχουν πολύ στενά χρονικά 
περιθώρια για να εξασφαλίσουν τις 
απαιτούμενες άδειες και παράλληλα 
καλούνται να επωμιστούν σημαντικό 
βάρος σε σχέση με την εκκαθάριση 
δικαιωμάτων. Οι παραγωγοί, οι 
συγγραφείς, οι δημιουργοί και οι λοιποί 
δικαιούχοι διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο 
τα έργα τους και άλλο προστατευόμενο 
υλικό να γίνουν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης χωρίς άδεια ή καταβολή 
κατάλληλης και εύλογης αποζημίωσης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Στο μέτρο που οι υπηρεσίες 
αναμετάδοσης, οι οποίες κατά κανόνα 
προσφέρουν πολλαπλά προγράμματα, 
χρησιμοποιούν πλήθος έργων και άλλου 
προστατευόμενου υλικού τα οποία 
περιλαμβάνονται στα ραδιοτηλεοπτικά 
προγράμματα που αναμεταδίδουν, οι 
φορείς εκμετάλλευσης έχουν, στο πλαίσιο 
της συμβατικής ελευθερίας, τη 
δυνατότητα να εξασφαλίσουν τις 
απαιτούμενες άδειες, και έτσι να 
διασφαλίσουν στους δικαιούχους μια 
εύλογη αμοιβή, ώστε αυτοί να είναι σε 
θέση να συνεχίσουν να προσφέρουν ευρύ 
φάσμα περιεχομένου.  Η δυνατότητα 
αυτή είναι προς το συμφέρον και του 
καταναλωτή.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5)  Τα δικαιώματα έργων και άλλου (5)  Τα δικαιώματα έργων και άλλου 



PE635.476/ 5

EL

προστατευόμενου υλικού εναρμονίζονται, 
μεταξύ άλλων, μέσω της οδηγίας 
2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1  και 
της οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2.

προστατευόμενου υλικού εναρμονίζονται, 
μεταξύ άλλων, μέσω της οδηγίας 
2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 και της 
οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, 
γεγονός που αποσκοπεί ιδίως στην 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των δικαιούχων.

_________________ _________________
1 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, ΕΕ L 167 
της 22.6.2001, σ. 10–19.

1 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, ΕΕ L 167 
της 22.6.2001, σ. 10–19.

2 Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το 
δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα 
δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα 
συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία 
στον τομέα των προϊόντων της διανοίας, 
ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28–35.

2 Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το 
δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα 
δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα 
συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία 
στον τομέα των προϊόντων της διανοίας, 
ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28–35.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7)  Συνεπώς, η διασυνοριακή παροχή 
επιγραμμικών υπηρεσιών που είναι 
παρεπόμενες της ραδιοτηλεοπτικής 
εκπομπής και των αναμεταδόσεων 
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που 
προέρχονται από άλλα κράτη μέλη πρέπει 
να διευκολυνθεί μέσω της προσαρμογής 
του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την 
άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των συγγενικών 
δικαιωμάτων που αφορούν τις εν λόγω 
δραστηριότητες.

(7)  Συνεπώς, η διασυνοριακή παροχή 
επιγραμμικών υπηρεσιών που είναι 
παρεπόμενες της ραδιοτηλεοπτικής 
εκπομπής προγραμμάτων ειδησεογραφίας 
και επικαιρότητας και των 
αναμεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών 
προγραμμάτων που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη πρέπει να διευκολυνθεί μέσω 
της προσαρμογής του νομοθετικού 
πλαισίου που διέπει την άσκηση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων που 
αφορούν τις εν λόγω δραστηριότητες. 



PE635.476/ 6

EL

Δεδομένου ότι η αναπροσαρμογή του 
νομικού πλαισίου ενδέχεται να οδηγήσει 
σε περιορισμούς της άσκησης των 
αποκλειστικών δικαιωμάτων, θα πρέπει 
να εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις οι οποίες δεν αντίκεινται 
στην κανονική εκμετάλλευση του έργου ή 
άλλου προστατευομένου αντικειμένου και 
δεν θίγουν αδικαιολογήτως τα έννομα 
συμφέροντα του δικαιούχου. Ως εκ 
τούτου, λαμβανομένης επίσης υπόψη της 
σημασίας της αρχής της εδαφικότητας 
για τη χρηματοδότηση και την παραγωγή 
δημιουργικού περιεχομένου, και ιδίως 
οπτικοακουστικών έργων, κάθε 
νομοθετική παρέμβαση θα πρέπει κατ' 
ανάγκη να είναι εξαιρετικά περιορισμένη 
και σύμφωνη με τις αρχές της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας 
της Ένωσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8)  Οι παρεπόμενες επιγραμμικές 
υπηρεσίες που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός είναι οι υπηρεσίες εκείνες των 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που έχουν 
σαφή σχέση εξάρτησης με την 
ραδιοτηλεοπτική εκπομπή. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται υπηρεσίες που δίνουν 
πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά 
προγράμματα με γραμμικό τρόπο 
ταυτόχρονα με τη ραδιοτηλεοπτική 
εκπομπή και υπηρεσίες που δίνουν 
πρόσβαση, εντός καθορισμένου χρονικού 
διαστήματος μετά τη ραδιοτηλεοπτική 
εκπομπή, σε ραδιοτηλεοπτικά 
προγράμματα που έχουν μεταδοθεί 
προηγουμένως από τον ραδιοτηλεοπτικό 
οργανισμό (τις επονομαζόμενες υπηρεσίες 
ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής). 
Επίσης, στις παρεπόμενες επιγραμμικές 

(8)  Οι παρεπόμενες επιγραμμικές 
υπηρεσίες που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός είναι οι υπηρεσίες εκείνες των 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που έχουν 
σαφή σχέση εξάρτησης με την 
ραδιοτηλεοπτική εκπομπή. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται υπηρεσίες που δίνουν 
πρόσβαση σε προγράμματα 
ειδησεογραφίας και επικαιρότητας με 
αυστηρώς γραμμικό τρόπο ταυτόχρονα με 
τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή και 
υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση, εντός 
καθορισμένου χρονικού διαστήματος μετά 
τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, σε 
προγράμματα ειδησεογραφίας και 
επικαιρότητας που έχουν μεταδοθεί 
προηγουμένως από τον ραδιοτηλεοπτικό 
οργανισμό (τις επονομαζόμενες υπηρεσίες 
ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής). 
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υπηρεσίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες οι 
οποίες δίνουν πρόσβαση σε υλικό που 
εμπλουτίζει ή άλλως διευρύνει 
ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα 
μεταδιδόμενα από τον ραδιοτηλεοπτικό 
οργανισμό, μέσω, μεταξύ άλλων, της 
προεπισκόπησης, επέκτασης, 
συμπλήρωσης ή αξιολόγησης του 
περιεχομένου του σχετικού 
προγράμματος. Η παροχή πρόσβασης σε 
επιμέρους έργα ή άλλο προστατευόμενο 
υλικό που έχουν ενσωματωθεί σε 
ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα δεν πρέπει να 
θεωρείται παρεπόμενη επιγραμμική 
υπηρεσία. Ομοίως, η παροχή πρόσβασης 
σε έργα ή άλλο προστατευόμενο υλικό 
ανεξαρτήτως μετάδοσης, όπως οι 
υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση σε 
χωριστά μουσικά ή οπτικοακουστικά έργα, 
μουσικά άλμπουμ ή βίντεο, δεν εμπίπτουν 
στον ορισμό της παρεπόμενης 
επιγραμμικής υπηρεσίας.

Η παροχή πρόσβασης σε επιμέρους έργα ή 
άλλο προστατευόμενο υλικό που έχουν 
ενσωματωθεί σε ραδιοτηλεοπτικό 
πρόγραμμα δεν πρέπει να θεωρείται 
παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία. 
Ομοίως, η παροχή πρόσβασης σε έργα ή 
άλλο προστατευόμενο υλικό ανεξαρτήτως 
μετάδοσης, όπως οι υπηρεσίες που δίνουν 
πρόσβαση σε χωριστά μουσικά ή 
οπτικοακουστικά έργα, μουσικά άλμπουμ 
ή βίντεο, δεν εμπίπτουν στον ορισμό της 
παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εκκαθάριση δικαιωμάτων για την παροχή 
επιγραμμικών υπηρεσιών σε 
διασυνοριακό επίπεδο είναι αναγκαία η 
θέσπιση της αρχής του καθορισμού της 
χώρας προέλευσης όσον αφορά την 
άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των συγγενικών 
δικαιωμάτων που αφορούν πράξεις που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
παροχής, της προσπέλασης ή της χρήσης 
μιας παρεπόμενης επιγραμμικής 
υπηρεσίας. Η αρχή της χώρας προέλευσης 
θα πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά 

(9)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εκκαθάριση δικαιωμάτων που επιτρέπει 
στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα να παράσχει 
παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες που 
αφορούν αποκλειστικά προγράμματα 
ειδησεογραφίας και επικαιρότητας σε 
διασυνοριακό επίπεδο, είναι αναγκαία η 
θέσπιση της αρχής του καθορισμού της 
χώρας προέλευσης όσον αφορά την 
άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των συγγενικών 
δικαιωμάτων που αφορούν πράξεις που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
παροχής, της προσπέλασης ή της χρήσης 
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στη σχέση μεταξύ των δικαιούχων (ή 
οντοτήτων που εκπροσωπούν δικαιούχους, 
όπως οι οργανισμοί συλλογικής 
διαχείρισης) και των ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών και μόνον για τον σκοπό της 
παροχής, της προσπέλασης ή της χρήσης 
μιας παρεπόμενης επιγραμμικής 
υπηρεσίας. Η αρχή της χώρας προέλευσης 
δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 
οποιαδήποτε μεταγενέστερη παρουσίαση 
στο ευρύ κοινό ή αναπαραγωγή 
περιεχομένου που προστατεύεται από 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
συγγενικά δικαιώματα και η οποία 
περιέχεται στην παρεπόμενη επιγραμμική 
υπηρεσία.

των παρεπόμενων επιγραμμικών 
υπηρεσιών. Η αρχή της χώρας προέλευσης 
θα πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά 
στη σχέση μεταξύ των δικαιούχων (ή 
οντοτήτων που εκπροσωπούν δικαιούχους, 
όπως οι οργανισμοί συλλογικής 
διαχείρισης) και των ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών και μόνον για τον σκοπό της 
παροχής, της προσπέλασης ή της χρήσης 
των παρεπόμενων αυτών επιγραμμικών 
υπηρεσιών που αφορούν προγράμματα 
ειδησεογραφίας και επικαιρότητας. Η 
αρχή της χώρας προέλευσης δεν θα πρέπει 
να εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε 
μεταγενέστερη παρουσίαση στο ευρύ 
κοινό ή αναπαραγωγή περιεχομένου που 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά 
δικαιώματα και η οποία περιέχεται στην 
παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η αρχή της χώρας προέλευσης, που 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, 
δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες, οι 
οποίες απευθύνονται κυρίως ή 
αποκλειστικά σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από το κράτος μέλος στο 
οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός 
έχει την κύρια εγκατάστασή του. Μια 
τέτοια υπηρεσία, που απευθύνεται κυρίως 
ή αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος, είναι μια υπηρεσία για την 
οποία είναι προφανές ότι το πρόγραμμά 
της απευθύνεται στον πληθυσμό ενός 
συγκεκριμένου κράτους μέλους 
διαφορετικού από το κράτος μέλος στο 
οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός 
έχει την κύρια εγκατάστασή του, της 
οποίας το κοινό περιορίζεται σε αυτόν τον 
πληθυσμό, και η οποία είναι μάλλον 
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απίθανο να έχει ακροατές ή τηλεθεατές 
εκτός του κράτους στο οποίο 
απευθύνεται. Μεταξύ των στοιχείων που 
συμβάλλουν στον καθορισμό αυτού του 
κοινού-στόχου, συγκαταλέγονται ιδίως η 
γλώσσα, συμπεριλαμβανομένης της 
γλώσσας των υποτίτλων, οι διαφημίσεις, 
η μεταγλώττιση, το κοινό στο οποίο 
απευθύνεται η προώθηση της 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και/ή ο 
τοπικός χαρακτήρας του 
προγραμματισμού.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10)  Δεδομένου ότι η παροχή, η 
προσπέλαση ή η χρήση μιας παρεπόμενης 
επιγραμμικής υπηρεσίας θεωρείται ότι 
λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στο κράτος 
μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός 
οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή 
του, ενώ η παρεπόμενη επιγραμμική 
υπηρεσία μπορεί εκ των πραγμάτων να 
παρασχεθεί σε διασυνοριακό επίπεδο σε 
άλλα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί ότι, για να καταλήξουν στο 
ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται για τα 
υπό εξέταση δικαιώματα, τα μέρη θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 
παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία, όπως 
τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, η 
ακροαματικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
της ακροαματικότητας στο κράτος μέλος 
στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός 
έχει την κύρια εγκατάστασή του και στα 
άλλα κράτη μέλη στα οποία λαμβάνει 
χώρα η προσπέλαση και η χρήση της 
παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, και 
η γλώσσα στην οποία παρέχεται η 
υπηρεσία.

(10)  Δεδομένου ότι η παροχή, η 
προσπέλαση ή η χρήση μιας παρεπόμενης 
επιγραμμικής υπηρεσίας σε προγράμματα 
ειδησεογραφίας και επικαιρότητας 
θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα αποκλειστικά 
στο κράτος μέλος στο οποίο ο 
ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την 
κύρια εγκατάστασή του, ενώ η παρεπόμενη 
επιγραμμική υπηρεσία μπορεί εκ των 
πραγμάτων να παρασχεθεί σε 
διασυνοριακό επίπεδο σε άλλα κράτη 
μέλη, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι, 
για να καταλήξουν στο ποσό της αμοιβής 
που καταβάλλεται για τα υπό εξέταση 
δικαιώματα, τα μέρη θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν αντικειμενικά κριτήρια 
και να λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν την παρεπόμενη 
επιγραμμική υπηρεσία, όπως τα 
χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της 
επιγραμμικής διαθεσιμότητας, η 
ακροαματικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
της ακροαματικότητας στο κράτος μέλος 
στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός 
έχει την κύρια εγκατάστασή του και στα 
άλλα κράτη μέλη στα οποία λαμβάνει 
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χώρα η προσπέλαση και η χρήση της 
παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, και 
όλες οι γλώσσες στις οποίες παρέχεται η 
υπηρεσία. 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11)  Μέσω της αρχής της συμβατικής 
ελευθερίας θα είναι δυνατόν να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν περιορισμοί 
στην εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που 
επηρεάζονται από την αρχή της χώρας 
προέλευσης που θεσπίζεται στον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως όσον αφορά ορισμένα 
τεχνικά μέσα μετάδοσης ή ορισμένες 
γλώσσες στις οποίες παρέχεται η 
υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι οι εν 
λόγω περιορισμοί στην εκμετάλλευση 
συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης.

(11)  Πρέπει να επισημανθεί ότι μέσω 
της αρχής της συμβατικής ελευθερίας και 
προκειμένου να υποστηριχθούν τα 
υφιστάμενα πρότυπα αδειοδότησης, όπως 
αποκλειστικές εδαφικές άδειες, που 
καθιστούν δυνατή τη διαδικασία 
χρηματοδότησης που είναι ζωτικής 
σημασίας για την παραγωγή 
οπτικοακουστικών έργων, τη βέλτιστη 
διανομή και την προαγωγή της 
πολιτιστικής πολυμορφίας, επιβάλλεται 
να εξακολουθήσουν να ισχύουν 
περιορισμοί στην εκμετάλλευση των 
δικαιωμάτων που επηρεάζονται από την 
αρχή της χώρας προέλευσης που 
θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως 
όσον αφορά ορισμένα τεχνικά μέσα 
μετάδοσης, όπως ο γεωγραφικός 
αποκλεισμός και το γεωγραφικό 
φιλτράρισμα, ή ορισμένες γλώσσες στις 
οποίες παρέχεται η υπηρεσία, με την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω περιορισμοί 
στην εκμετάλλευση συμμορφώνονται με το 
εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί 
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στην ενθάρρυνση των πρακτικών 
αναζήτησης ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας. 
Η αρχή της «χώρας προέλευσης» δεν 
πρέπει να ισχύει για τις επιγραμμικές 
υπηρεσίες, οι οποίες απευθύνονται 
κυρίως ή αποκλειστικά σε κοινό 
διαφορετικό από το κοινό του κράτους 
μέλους στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός 
οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή 
του, προκειμένου να περιοριστούν οι 
πρακτικές με τις οποίες ένας 
ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός επιδιώκει 
να εγκατασταθεί σε άλλα κράτη μέλη για 
να αποφύγει δυσμενείς οικονομικές 
υποχρεώσεις ή για να επωφεληθεί από 
ευνοϊκότερες ρυθμίσεις αδειοδότησης σε 
σχέση με το κράτος μέλος στο οποίο έχει 
την κύρια εγκατάστασή του. Για να 
εκτιμηθεί κατά πόσον η επιγραμμική 
υπηρεσία απευθύνεται σε κοινό εκτός του 
κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται, θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και οι 
γλώσσες που χρησιμοποιούνται.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Με βάση την αρχή της 
συμβατικής ελευθερίας και προκειμένου 
να μην θιγούν τα υφιστάμενα πρότυπα 
αδειοδότησης όπως αποκλειστικές 
εδαφικές άδειες, η διασυνοριακή 
αναμετάδοση από άλλο κράτος μέλος ή 
σε άλλο κράτος μέλος περιορίζεται στην 
αναμετάδοση υπηρεσιών καλωδιακής 
τηλεόρασης ή τηλεόρασης μέσω 
πρωτοκόλλου διαδικτύου εντός 
ρυθμιζόμενου περιβάλλοντος.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11γ) Ο παρών κανονισμός, σύμφωνα με 
την αρχή της συμβατικής ελευθερίας, δεν 
εμποδίζει τα ισχύοντα μοντέλα 
αδειοδότησης, όπως η εδαφική 
αδειοδότηση, και δεν θίγει τις 
υφιστάμενες διατάξεις του εθνικού 
δικαίου των συμβάσεων για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
όσον αφορά την προσήκουσα αμοιβή, 
καθώς και τις υπάρχουσες λύσεις 
συλλογικής διαχείρισης για την 
αναμετάδοση στο εσωτερικό ενός 
κράτους μέλους.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12)  Οι φορείς εκμετάλλευσης 
υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται 
μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, 
κλειστού κυκλώματος βάσει IP, κινητών 
και άλλων παρόμοιων δικτύων παρέχουν 
υπηρεσίες ισοδύναμες με αυτές που 
παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης 
υπηρεσιών καλωδιακής αναμετάδοσης 
όταν προβαίνουν στην ταυτόχρονη 
αναμετάδοση, χωρίς αλλοιώσεις και 
περικοπές και με σκοπό τη λήψη της από 
το κοινό, αρχικής ενσύρματης ή 
ασύρματης μετάδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης 
μέσω δορυφόρου αλλά εξαιρουμένης της 
επιγραμμικής μετάδοσης, από άλλο κράτος 
μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών 
προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη 
από το κοινό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

(12)  Οι φορείς εκμετάλλευσης 
υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται 
μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, ή 
καλωδιακών υπηρεσιών ή υπηρεσιών 
τηλεόρασης μέσω πρωτοκόλλου 
διαδικτύου εντός ρυθμιζόμενου 
περιβάλλοντος παρέχουν υπηρεσίες 
ισοδύναμες με αυτές που παρέχουν οι 
φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών 
καλωδιακής αναμετάδοσης όταν 
προβαίνουν στην ταυτόχρονη 
αναμετάδοση, χωρίς αλλοιώσεις και 
περικοπές και με σκοπό τη λήψη της από 
το κοινό, αρχικής ενσύρματης ή 
ασύρματης μετάδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης 
μέσω δορυφόρου αλλά εξαιρουμένης της 
επιγραμμικής μετάδοσης, από άλλο κράτος 
μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών 



PE635.476/ 13

EL

περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και να 
επωφελούνται από τον μηχανισμό που 
εισάγει την υποχρεωτική συλλογική 
διαχείριση των δικαιωμάτων. Οι υπηρεσίες 
αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω του 
ανοιχτού διαδικτύου πρέπει να 
αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι οι 
υπηρεσίες αυτές έχουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά. Δεν συνδέονται με 
συγκεκριμένες υποδομές και οι 
δυνατότητές τους ως προς την εξασφάλιση 
ελεγχόμενου περιβάλλοντος είναι 
περιορισμένες όταν συγκρίνονται, για 
παράδειγμα, με τα καλωδιακά δίκτυα ή τα 
δίκτυα κλειστού κυκλώματος βάσει IP.

προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη 
από το κοινό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και να 
επωφελούνται από τον μηχανισμό που 
εισάγει την υποχρεωτική συλλογική 
διαχείριση των δικαιωμάτων. Οι υπηρεσίες 
αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω του 
ανοιχτού διαδικτύου εκτός καλωδιακών 
υπηρεσιών ή υπηρεσιών τηλεόρασης 
μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου πρέπει να 
αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι οι 
υπηρεσίες αυτές έχουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά. Δεν συνδέονται με 
συγκεκριμένες υποδομές και οι 
δυνατότητές τους ως προς την εξασφάλιση 
ελεγχόμενου περιβάλλοντος είναι 
περιορισμένες όταν συγκρίνονται, για 
παράδειγμα, με τα καλωδιακά δίκτυα ή τα 
δίκτυα κλειστού κυκλώματος βάσει IP.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13)  Προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια 
δικαίου για τους φορείς εκμετάλλευσης 
υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται 
μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, 
κλειστού κυκλώματος βάσει IP, κινητών 
ή άλλων παρόμοιων δικτύων, και για να 
εξομαλυνθούν οι διαφορές στις εθνικές 
νομοθεσίες ως προς τις εν λόγω υπηρεσίες 
αναμετάδοσης, θα πρέπει να εφαρμοστούν 
κανόνες παρόμοιοι με τους ισχύοντες για 
την καλωδιακή αναμετάδοση κατά τα 
οριζόμενα στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ. Οι 
κανόνες που καθορίζονται στην εν λόγω 
οδηγία περιλαμβάνουν την υποχρέωση η 
άσκηση του δικαιώματος παροχής άδειας ή 
άρνησης της παροχής άδειας σε φορέα 
εκμετάλλευσης υπηρεσίας αναμετάδοσης 
δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής 

(13)  Προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια 
δικαίου για τους φορείς εκμετάλλευσης 
υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται 
μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, 
καλωδιακών υπηρεσιών ή υπηρεσιών 
τηλεόρασης μέσω πρωτοκόλλου 
διαδικτύου εντός ρυθμιζόμενου 
περιβάλλοντος, και για να εξομαλυνθούν 
οι διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες ως 
προς τις εν λόγω υπηρεσίες αναμετάδοσης, 
θα πρέπει να εφαρμοστούν κανόνες 
παρόμοιοι με τους ισχύοντες για την 
καλωδιακή αναμετάδοση κατά τα 
οριζόμενα στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ. Οι 
κανόνες που καθορίζονται στην εν λόγω 
οδηγία περιλαμβάνουν την υποχρέωση η 
άσκηση του δικαιώματος παροχής άδειας ή 
άρνησης της παροχής άδειας σε φορέα 



PE635.476/ 14

EL

μέσω καλωδίου να γίνεται μέσω 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. 
Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2014/26/ΕΕ και ειδικότερα τις διατάξεις 
της που αφορούν τα δικαιώματα των 
δικαιούχων σε σχέση με την επιλογή 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

εκμετάλλευσης υπηρεσίας αναμετάδοσης 
δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής 
μέσω καλωδίου να γίνεται μέσω 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. 
Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2014/26/ΕΕ και ειδικότερα τις διατάξεις 
της που αφορούν τα δικαιώματα των 
δικαιούχων σε σχέση με την επιλογή 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Το 
δικαίωμα άρνησης παροχής άδειας 
καθαυτό διατηρείται και ρυθμίζεται 
απλώς σε ορισμένο βαθμό ο τρόπος 
άσκησής του. Αυτό συνεπάγεται επίσης 
ότι υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να 
αποφασιστεί η παροχή ή η άρνηση 
παροχής του δικαιώματος αναμετάδοσης. 

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Οι οργανισμοί συλλογικής 
διαχείρισης πρέπει να μπορούν να 
εφαρμόζουν διατάξεις σχετικά με την 
άσκηση του δικαιώματος αναμετάδοσης 
που θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό 
μέσω της επέκτασης μιας συλλογικής 
συμφωνίας με έναν φορέα εκμετάλλευσης 
υπηρεσιών αναμετάδοσης και όσον 
αφορά τα δικαιώματα δικαιούχων που 
δεν εκπροσωπούνται από τον οργανισμό, 
όταν ένα τέτοιο σύστημα προβλέπεται 
από το εθνικό δίκαιο.    

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που 
διαβιβάζουν τα σήματα-φορείς 
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προγραμμάτων με διαδικασία απευθείας 
διαβίβασης σε διανομείς, οι οποίοι, 
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βέρνης, 
είναι τρίτοι σε σχέση με τον 
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, για λήψη 
από το κοινό πρέπει να είναι από κοινού 
υπεύθυνοι με τους εν λόγω διανομείς για 
τις ενιαίες και αδιαίρετες πράξεις της 
παρουσίασης στο κοινό και της διάθεσης 
στο κοινό, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 
της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, τις οποίες 
πράξεις διεκπεραιώνουν από κοινού. Οι 
εν λόγω ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και 
διανομείς πρέπει συνεπώς να λαμβάνουν 
άδεια από τους κατόχους των σχετικών 
δικαιωμάτων σε σχέση με τη συμμετοχή 
τους στις προαναφερθείσες πράξεις.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Η εξαίρεση που προβλέπεται στον 
παρόντα κανονισμό για τα δικαιώματα 
αναμετάδοσης που ασκούνται από 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς σε 
συνάρτηση με τη δική τους αναμετάδοση 
δεν θα πρέπει να περιορίζει την επιλογή 
των κατόχων δικαιωμάτων να 
μεταβιβάζουν τα δικαιώματά τους σε 
έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης 
και ως εκ τούτου να έχουν απευθείας 
μερίδιο στην αποζημίωση που 
καταβάλλεται από τον φορέα 
εκμετάλλευσης μιας υπηρεσίας 
αναμετάδοσης.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15)  Για να αποτραπεί η 
καταστρατήγηση της αρχής της χώρας 
προέλευσης μέσω της παράτασης της 
διάρκειας των συμφωνιών που ήδη 
ισχύουν σχετικά με την άσκηση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων τα οποία 
αφορούν την παροχή μιας παρεπόμενης 
επιγραμμικής υπηρεσίας, καθώς και την 
προσπέλαση ή τη χρήση μιας παρεπόμενης 
επιγραμμικής υπηρεσίας, είναι αναγκαίο 
να εφαρμόζεται η αρχή της χώρας 
προέλευσης και στις υφιστάμενες 
συμφωνίες, με την πρόβλεψη, ωστόσο, 
μεταβατικής περιόδου.

(15)  Για να αποτραπεί η 
καταστρατήγηση της αρχής της χώρας 
προέλευσης που εφαρμόζεται σε 
προγράμματα ειδησεογραφίας και 
επικαιρότητας μέσω της παράτασης της 
διάρκειας των συμφωνιών που ήδη 
ισχύουν σχετικά με την άσκηση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων τα οποία 
αφορούν την παροχή μιας παρεπόμενης 
επιγραμμικής υπηρεσίας, καθώς και την 
προσπέλαση ή τη χρήση μιας παρεπόμενης 
επιγραμμικής υπηρεσίας, είναι αναγκαίο 
να εφαρμόζεται αυτή η αρχή και στις 
υφιστάμενες συμφωνίες, με την πρόβλεψη, 
ωστόσο, μεταβατικής περιόδου.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που 
διαβιβάζουν τα σήματα-φορείς 
προγραμμάτων που προορίζονται για 
λήψη από το κοινό με διαδικασία 
απευθείας διαβίβασης σε διανομείς 
πρέπει να είναι από κοινού υπεύθυνοι με 
τους εν λόγω διανομείς για τις ενιαίες και 
αδιαίρετες πράξεις της παρουσίασης και 
της διάθεσης στο κοινό, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, τις 
οποίες πράξεις διεκπεραιώνουν από 
κοινού. Οι εν λόγω ραδιοτηλεοπτικοί 
οργανισμοί και διανομείς θα πρέπει 
συνεπώς να λαμβάνουν χωριστή άδεια 
από τους κατόχους των σχετικών 
δικαιωμάτων σε σχέση με τη συμμετοχή 
τους στις προαναφερθείσες πράξεις.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καίτοι ενδέχεται να 
υπάρχει παρεμβολή στην άσκηση των 
δικαιωμάτων των δικαιούχων στον βαθμό 
που επιβάλλεται υποχρεωτική συλλογική 
διαχείριση για την άσκηση του 
δικαιώματος παρουσίασης στο κοινό σε 
σχέση με τις υπηρεσίες αναμετάδοσης, 
είναι επιβεβλημένη η πρόβλεψη αυτού του 
όρου κατά στοχευμένο τρόπο και για 
συγκεκριμένες υπηρεσίες προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η ευρύτερη 
διασυνοριακή διάδοση των 
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω 
της διευκόλυνσης της εκκαθάρισης 
αυτών των δικαιωμάτων.

(16)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καίτοι υπάρχει 
παρεμβολή στην άσκηση των δικαιωμάτων 
των δικαιούχων στον βαθμό που υφίσταται 
υποχρεωτική συλλογική διαχείριση για την 
άσκηση του δικαιώματος παρουσίασης στο 
κοινό σε σχέση με τις υπηρεσίες 
αναμετάδοσης, είναι επιβεβλημένη η 
πρόβλεψη αυτού του όρου κατά 
στοχευμένο τρόπο και ο περιορισμός του 
σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που είναι 
παρόμοιες με αναμεταδόσεις μέσω 
καλωδίου ή δορυφόρου και λαμβάνουν 
χώρα σε ρυθμιζόμενο περιβάλλον. 

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18)  Μετά την πάροδο ενός χρονικού 
διαστήματος από την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
επανεξέταση του κανονισμού προκειμένου 
να αξιολογηθεί, μεταξύ άλλων, ο βαθμός 
στον οποίο θα έχει αυξηθεί η 
διασυνοριακή παροχή παρεπόμενων 
επιγραμμικών υπηρεσιών προς όφελος των 
Ευρωπαίων καταναλωτών και, επομένως, 
προς όφελος της ενίσχυσης της 
πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ένωση.

(18)  Σύμφωνα με τις αρχές της 
βελτίωσης του νομοθετικού έργου, μετά 
την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος 
από την έναρξη ισχύος του κανονισμού θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί επανεξέταση 
του κανονισμού προκειμένου να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων σχετικά με την απευθείας 
διαβίβαση, τις δημιουργικές βιομηχανίες 
της Ευρώπης, τη χρηματοδότηση 
ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων 
και τους κατόχους δικαιωμάτων.   Η 
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επανεξέταση θα πρέπει επίσης να λάβει 
υπόψη της το βαθμό στον οποίο η 
διασυνοριακή παροχή παρεπόμενων 
επιγραμμικών υπηρεσιών και το επίπεδο 
των επενδύσεων σε νέο περιεχόμενο έχει 
αυξηθεί προς  όφελος των Ευρωπαίων 
καταναλωτών και των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και,  επομένως, προς όφελος 
της ενίσχυσης της πολιτιστικής 
πολυμορφίας στην Ένωση.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19)  Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
προώθηση της διασυνοριακής παροχής 
παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών 
και η διευκόλυνση των αναμεταδόσεων 
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που 
προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη και μπορεί, κατά συνέπεια, 
λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή 
διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου 
άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού. Όσον αφορά 
τη διασυνοριακή παροχή παρεπόμενων 
επιγραμμικών υπηρεσιών, ο παρών 
κανονισμός θεσπίζει μηχανισμούς δράσης 
που διευκολύνουν την εκκαθάριση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και συγγενικών δικαιωμάτων. Ο παρών 
κανονισμός δεν επιβάλλει στους 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς την 
υποχρέωση να παρέχουν τέτοιου είδους 

(19)  Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
προώθηση της διασυνοριακής παροχής 
παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών σε 
προγράμματα ειδησεογραφίας και 
επικαιρότητας και η διευκόλυνση των 
αναμεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών 
προγραμμάτων που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη, δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, 
κατά συνέπεια,  σε ορισμένες περιπτώσεις 
λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή 
διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου 
άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού. Όσον αφορά 
τη διασυνοριακή παροχή ορισμένων 
παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών 
των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, ο 
παρών κανονισμός δεν επιβάλλει στους 
φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών 
αναμετάδοσης την υποχρέωση να 
συμπεριλαμβάνουν στις υπηρεσίες τους 
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υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο. 
Ομοίως, ο παρών κανονισμός δεν 
επιβάλλει στους φορείς εκμετάλλευσης 
υπηρεσιών αναμετάδοσης την υποχρέωση 
να συμπεριλαμβάνουν στις υπηρεσίες τους 
ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που 
προέρχονται από άλλα κράτη μέλη. Ο 
παρών κανονισμός αφορά μόνο την 
άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων 
αναμετάδοσης στον βαθμό που είναι 
αναγκαίο για την απλούστευση της 
αδειοδότησης δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων 
για τις υπηρεσίες αυτές και μόνον σε 
σχέση με ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα 
που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της 
Ένωσης,

ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που 
προέρχονται από άλλα κράτη μέλη.  Ο 
παρών κανονισμός αφορά μόνο την 
άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων 
αναμετάδοσης στον βαθμό που είναι 
αναγκαίο για την απλούστευση της 
αδειοδότησης δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων 
για τις υπηρεσίες αυτές και μόνον σε 
σχέση με ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα 
που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της 
Ένωσης,

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Η αναμετάδοση προγραμμάτων 
άλλων κρατών μελών είναι μια πράξη που 
υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και σε ορισμένες περιπτώσεις 
σε συγγενικά δικαιώματα. Συνεπώς, η 
επιγραμμική υπηρεσία πρέπει να 
λαμβάνει την άδεια κάθε κατόχου 
δικαιωμάτων για κάθε μέρος του 
προγράμματος που αναμεταδίδεται. 
Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι 
άδειες πρέπει να χορηγούνται με 
σύμβαση, εκτός αν προβλέπεται 
προσωρινή εξαίρεση με βάση τα ισχύοντα 
συστήματα αδειοδότησης.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -1 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1
Αντικείμενο

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
νομικούς μηχανισμούς προκειμένου να 
διευκολυνθεί η εκκαθάριση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και των συγγενικών δικαιωμάτων που 
αφορούν τη διασυνοριακή παροχή 
παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών 
και προκειμένου να καταστούν δυνατές 
ψηφιακές αναμεταδόσεις μέσω ενός 
κλειστού περιβάλλοντος. 
2. Οι εν λόγω νομικοί μηχανισμοί 
περιλαμβάνουν την καθιέρωση της αρχής 
της χώρας προέλευσης όσον αφορά την 
άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων. Οι 
νομικοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν 
επίσης διατάξεις σχετικά με την 
υποχρεωτική συλλογική διαχείριση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και συγγενικών δικαιωμάτων που 
αφορούν την αναμετάδοση, σχετικά με τα 
νομικά τεκμήρια της εκπροσώπησης από 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και 
σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων 
αναμετάδοσης από ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς. 

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «αναμετάδοση» κάθε χωρίς 
αλλοιώσεις και περικοπές ταυτόχρονη 
αναμετάδοση, εκτός της καλωδιακής 
αναμετάδοσης όπως αυτή ορίζεται στην 
οδηγία 93/83/ΕΟΚ και εκτός κάθε άλλης 
αναμετάδοσης που παρέχεται μέσω 
υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο 
όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 

β) «αναμετάδοση»: κάθε ταυτόχρονη, 
χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές, 
αναμετάδοση, εκτός της καλωδιακής 
αναμετάδοσης όπως αυτή ορίζεται στην 
οδηγία 93/83/ΕΟΚ, που αφορά μόνο 
καλωδιακές υπηρεσίες ή υπηρεσίες 
τηλεόρασης μέσω προωτοκόλλου 
διαδικτύου που προορίζεται για τη λήψη 
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2015/2120 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, που προορίζεται για 
τη λήψη από το κοινό αρχικής ενσύρματης 
ή ασύρματης μετάδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης 
μέσω δορυφόρου αλλά εξαιρουμένης της 
επιγραμμικής μετάδοσης, από άλλο 
κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή 
ραδιοφωνικών προγραμμάτων που 
προορίζονται για λήψη από το κοινό, με 
την προϋπόθεση ότι η εν λόγω 
αναμετάδοση πραγματοποιείται από φορέα 
που δεν είναι ο ραδιοτηλεοπτικός 
οργανισμός που πραγματοποίησε την 
αρχική μετάδοση ή υπό τον έλεγχο και την 
ευθύνη του οποίου πραγματοποιήθηκε η εν 
λόγω μετάδοση. 

από το κοινό αρχικής ενσύρματης ή 
ασύρματης μετάδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων της μετάδοσης 
μέσω δορυφόρου ή της επιγραμμικής, από 
άλλο κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή 
ραδιοφωνικών προγραμμάτων που 
προορίζονται για λήψη από το κοινό, με 
την προϋπόθεση ότι η εν λόγω 
αναμετάδοση πραγματοποιείται από φορέα 
που δεν είναι ο ραδιοτηλεοπτικός 
οργανισμός που πραγματοποίησε την 
αρχική μετάδοση ή υπό τον έλεγχο και την 
ευθύνη του οποίου πραγματοποιήθηκε η εν 
λόγω μετάδοση.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) «απευθείας διαβίβαση»: διαδικασία 
δύο ή περισσότερων σταδίων στο πλαίσιο 
της οποίας ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί 
διαβιβάζουν τα σήματα-φορείς 
προγραμμάτων σε διανομείς που είναι, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης, 
τρίτοι οργανισμοί σε σχέση με τον 
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, τα οποία 
προορίζονται για λήψη από το κοινό, 
μέσω μιας ιδιωτικής γραμμής «από 
σημείο σε σημείο», με ενσύρματα ή 
ασύρματα μέσα, συμπεριλαμβανομένων 
των δορυφορικών, κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην είναι δυνατή η λήψη αυτών 
των σημάτων-φορέων προγραμμάτων 
από το ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια 
αυτής της διαβίβασης· οι διανομείς από 
την πλευρά τους μεταδίδουν στο κοινό 
αυτά τα προγράμματα ταυτόχρονα, χωρίς 
αλλοιώσεις και περικοπές, προς 
τηλεθέαση ή ακρόαση σε δίκτυα 
καλωδιακά, μικροκυμάτων, επίγεια 
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ψηφιακά, βάσει IP και κινητά ή συναφή 
δίκτυα.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) « ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα» : 
αποκλειστικές καλωδιακές υπηρεσίες ή 
υπηρεσίες τηλεόρασης βάσει 
πρωτοκόλλου διαδικτύου με ασφαλή και 
περιορισμένη πρόσβαση, στο πλαίσιο της 
οποίας ο φορέας παροχής υπηρεσιών 
αναμετάδοσης παρέχει μια διατερματική 
κρυπτογραφημένη υπηρεσία 
αναμετάδοσης στους συμβατικά 
εξουσιοδοτημένους χρήστες της.  

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 Άρθρο 2

Εφαρμογή της αρχής της «χώρας 
προέλευσης» σε παρεπόμενες 
επιγραμμικές υπηρεσίες

Εφαρμογή της αρχής της «χώρας 
προέλευσης» σε επιγραμμικές υπηρεσίες 
για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις 
προγραμμάτων ειδησεογραφίας και 
επικαιρότητας

(1) Οι πράξεις της παρουσίασης στο 
κοινό και της διάθεσης που 
πραγματοποιούνται κατά την παροχή μιας 
παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας από 
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τον 
έλεγχο και την ευθύνη του, καθώς και οι 
πράξεις αναπαραγωγής που είναι 
αναγκαίες για την παροχή, την 
προσπέλαση ή τη χρήση της παρεπόμενης 
επιγραμμικής υπηρεσίας θεωρείται, για 
τους σκοπούς της άσκησης δικαιωμάτων 

(1) Οι πράξεις της παρουσίασης στο 
κοινό και της διάθεσης που 
πραγματοποιούνται κατά την παροχή μιας 
παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας σε 
μια αρχική ραδιοτηλεοπτική μετάδοση 
προγραμμάτων αποκλειστικά 
ειδησεογραφίας και επικαιρότητας από 
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τον 
έλεγχο και την ευθύνη του, καθώς και οι 
πράξεις αναπαραγωγής προγραμμάτων 
ειδησεογραφίας και επικαιρότητας που 
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πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων που αφορούν τις πράξεις 
αυτές, ότι πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο 
ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την 
κύρια εγκατάστασή του.

είναι αναγκαίες για την παροχή, την 
προσπέλαση ή τη χρήση της εν λόγω 
παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας 
θεωρείται, για τους σκοπούς της 
απόκτησης και άσκησης αποκτηθέντων 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν τις 
πράξεις αυτές, ότι πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο 
ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την 
κύρια εγκατάστασή του.

(2) Κατά τον καθορισμό του ποσού της 
αμοιβής που καταβάλλεται για τα 
δικαιώματα που υπόκεινται στην αρχή της 
χώρας προέλευσης όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1, τα μέρη λαμβάνουν υπόψη 
όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 
παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία, όπως 
τα χαρακτηριστικά της παρεπόμενης 
επιγραμμικής υπηρεσίας, η 
ακροαματικότητα και η γλώσσα στην 
οποία παρέχεται η υπηρεσία.

(2) Κατά τον καθορισμό του ποσού της 
αμοιβής που καταβάλλεται για τα 
δικαιώματα που υπόκεινται στην αρχή της 
χώρας προέλευσης όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1, τα μέρη λαμβάνουν υπόψη 
όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 
παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία, όπως 
τα χαρακτηριστικά της παρεπόμενης 
επιγραμμικής υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της 
επιγραμμικής διαθεσιμότητας, η 
ακροαματικότητα και όλες οι διαθέσιμες 
γλώσσες στις οποίες παρέχεται η 
υπηρεσία.

2α) Η παράγραφος 2 δεν περιορίζει την 
ελευθερία των μερών να συμφωνήσουν σε 
συγκεκριμένες μεθόδους και κριτήρια για 
τον υπολογισμό του ποσού αμοιβής που 
καταβάλλεται για τα δικαιώματα που 
υπόκεινται στην αρχή της χώρας 
προέλευσης, όπως εκείνα που βασίζονται 
στα έσοδα του ραδιοτηλεοπτικού 
οργανισμού που προκύπτουν από την 
επιγραμμική υπηρεσία. 
2β) Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν θίγουν 
τις αρχές της εδαφικότητας και της 
συμβατικής ελευθερίας στο πλαίσιο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτε τα 
δικαιώματα που παρέχονται δυνάμει της 
οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Στη βάση αυτή, τα 
μέρη έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν να 
συνάπτουν συμφωνίες σχετικά με την 
εισαγωγή περιορισμών στην 
εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι περιορισμοί αυτοί 
είναι σύμφωνοι με το δίκαιο της ΕΕ και 
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των κρατών μελών.
2γ) Η αναμετάδοση της αρχικής 
μετάδοσης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού 
προγράμματος από ένα κράτος μέλος σε 
άλλα κράτη μέλη μέσω παρεπόμενης 
επιγραμμικής υπηρεσίας κατά την έννοια 
του παρόντος κανονισμού 
πραγματοποιείται κατά τρόπο συμβατό 
προς τα ισχύοντα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, τα συγγενικά 
δικαιώματα και τα δικαιώματα άλλου 
υλικού και βάσει των ατομικών ή 
συλλογικών συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί μεταξύ των κατόχων 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
συγγενικών δικαιωμάτων και 
δικαιωμάτων άλλου υλικού και των 
φορέων εκμετάλλευσης υπηρεσιών 
αναμετάδοσης.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 Άρθρο 3

Άσκηση των δικαιωμάτων αναμετάδοσης 
από δικαιούχους που δεν είναι 
ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί

Άσκηση των δικαιωμάτων αναμετάδοσης, 
εκτός της καλωδιακής αναμετάδοσης, 
από δικαιούχους που δεν είναι 
ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί

(-1) Το δικαίωμα αναμετάδοσης 
αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα και 
πρέπει να εγκρίνεται από τους κατόχους 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων.

(1) Οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων που δεν είναι 
ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί μπορούν να 
ασκούν το δικαίωμά τους να παρέχουν 
άδεια ή να αρνούνται την παροχή άδειας 
μόνον μέσω οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης.

(1) Οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων που δεν είναι 
ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί ασκούν το 
δικαίωμά τους να επιτρέπουν πρόσβαση 
σε υπηρεσίες αναμετάδοσης εντός 
ρυθμισμένου περιβάλλοντος μόνον μέσω 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.
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(2) Όταν ο δικαιούχος δεν έχει 
μεταβιβάσει τη διαχείριση του 
δικαιώματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 σε εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης, ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης που έχει αναλάβει τη 
διαχείριση δικαιωμάτων της αυτής 
κατηγορίας για το έδαφος του κράτους 
μέλους για το οποίο ο φορέας 
εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης 
επιδιώκει την εκκαθάριση δικαιωμάτων 
για μια αναμετάδοση θεωρείται 
εξουσιοδοτημένος να διαχειρίζεται τα 
δικαιώματα για λογαριασμό του εν λόγω 
δικαιούχου.
(3) Όταν περισσότεροι από ένας 
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
διαχειρίζονται δικαιώματα της εν λόγω 
κατηγορίας για το έδαφος του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, ο 
δικαιούχος είναι ελεύθερος να επιλέξει 
μεταξύ τους τον οργανισμό διαχείρισης 
που θεωρείται εξουσιοδοτημένος να 
διαχειρίζεται το δικαίωμά του. Εάν σε μια 
τέτοια περίπτωση ο δικαιούχος δεν 
επιλέξει τον οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης, απόκειται στο κράτος μέλος 
για το έδαφος του οποίου ο φορέας 
εκμετάλλευσης της υπηρεσίας 
αναμετάδοσης επιδιώκει την εκκαθάριση 
δικαιωμάτων για μια αναμετάδοση να 
υποδείξει ποιος από τους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης θεωρείται 
εξουσιοδοτημένος να διαχειρίζεται το 
δικαίωμα του εν λόγω δικαιούχου.

(3) Όταν περισσότεροι από ένας 
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
διαχειρίζονται δικαιώματα της εν λόγω 
κατηγορίας για το έδαφος του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, ο 
δικαιούχος είναι ελεύθερος να επιλέξει 
μεταξύ τους τον οργανισμό διαχείρισης 
που θεωρείται εξουσιοδοτημένος να 
διαχειρίζεται το δικαίωμά του. Εάν σε μια 
τέτοια περίπτωση ο δικαιούχος δεν 
επιλέξει τον οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης, απόκειται στο κράτος μέλος 
για το έδαφος του οποίου ο φορέας 
εκμετάλλευσης της υπηρεσίας 
αναμετάδοσης επιδιώκει την εκκαθάριση 
δικαιωμάτων για μια αναμετάδοση να 
υποδείξει ποιος από τους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης θεωρείται 
εξουσιοδοτημένος να διαχειρίζεται το 
δικαίωμα του εν λόγω δικαιούχου.

(4) Ο δικαιούχος απολαύει των αυτών 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη συμφωνία μεταξύ του 
φορέα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας 
αναμετάδοσης και του οργανισμού 
συλλογικής διαχείρισης που θεωρείται 
εξουσιοδοτημένος να διαχειρίζεται το 
δικαίωμά του, όπως και οι δικαιούχοι που 
έχουν εξουσιοδοτήσει τον εν λόγω 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και θα 
μπορεί να επικαλείται τα δικαιώματα 
αυτά εντός περιόδου που θα οριστεί από 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και θα 
διαρκεί τουλάχιστον τρία έτη από την 
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ημερομηνία της αναμετάδοσης που 
περιλαμβάνει το έργο του ή άλλο 
προστατευόμενο υλικό.
(5) Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
προβλέπει ότι, όταν ένας δικαιούχος 
επιτρέπει την αρχική μετάδοση στο 
έδαφός του ενός έργου ή άλλου 
προστατευόμενου υλικού, ο δικαιούχος 
θεωρείται ότι αποδέχεται να μην ασκήσει 
σε ατομική βάση τα δικαιώματα 
αναμετάδοσης που κατέχει αλλά να τα 
ασκήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

5α) Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
διατηρούν βάση δεδομένων που περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση 
των δικαιωμάτων που καλύπτονται από 
το παρόν άρθρο, οι οποίες αφορούν 
μεταξύ άλλων τον κάτοχο του 
δικαιώματος, τον τύπο  χρήσης, το 
έδαφος και τη χρονική περίοδο.
5β) Η δυνατότητα προσφυγής σε 
διαμεσολάβηση και η αποτροπή της 
κατάχρησης διαπραγματευτικών θέσεων 
που προβλέπονται στο άρθρο 11 και στο 
άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 
93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου είναι επίσης 
διαθέσιμη για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών 

προγραμμάτων μέσω αναμετάδοσης
Η αναμετάδοση έργων ή άλλου 
προστατευόμενου υλικού που 
περιλαμβάνεται σε τηλεοπτικό ή 
ραδιοφωνικό πρόγραμμα το οποίο 
παρουσιάστηκε αρχικά στο κοινό από 
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό αποτελεί 
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πράξη παρουσίασης αυτού του 
προγράμματος στο κοινό, ανεξάρτητα 
από το αν ο φορέας εκμετάλλευσης 
υπηρεσίας αναμετάδοσης χρησιμοποιεί 
τα ίδια τεχνικά μέσα ή διαφορετικά 
τεχνικά μέσα από αυτά που 
χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική πράξη 
μετάδοσης και ανεξάρτητα από το αν 
αυτή η αναμετάδοση πραγματοποιείται 
εντός της πραγματικής ή της 
σκοπούμενης περιοχής λήψης της 
αρχικής μετάδοσης.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α

Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που 
μεταδίδουν τα σήματα-φορείς 
προγραμμάτων τους μέσω διαδικασίας 
άμεσης διάθεσης σε διανομείς που είναι 
οργανισμοί διαφορετικοί από τους 
ραδιοτηλεοπτικούς αυτούς οργανισμούς, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης, για 
τη λήψη από το κοινό, ευθύνονται από 
κοινού με τους  διανομείς τους για τις 
ενιαίες και αδιαίρετες πράξεις 
παρουσίασης και διάθεσης στο κοινό, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 
2001/29/ΕΚ, τις οποίες πραγματοποιούν 
από κοινού. Οι εν λόγω ραδιοτηλεοπτικοί 
οργανισμοί και διανομείς πρέπει συνεπώς 
να λαμβάνουν άδεια από τους κατόχους 
των σχετικών δικαιωμάτων σε σχέση με 
τη συμμετοχή τους στις προαναφερθείσες 
πράξεις.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Μεταβατική διάταξη

Συμφωνίες σχετικά με την άσκηση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και συγγενικών δικαιωμάτων που 
αφορούν τις πράξεις της παρουσίασης 
στο κοινό και της διάθεσης οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
παροχής μιας παρεπόμενης επιγραμμικής 
υπηρεσίας, καθώς και τις πράξεις 
αναπαραγωγής που είναι αναγκαίες για 
την παροχή, την προσπέλαση ή τη χρήση 
μιας παρεπόμενης επιγραμμικής 
υπηρεσίας, οι οποίες είναι σε ισχύ την [η 
ημερομηνία που μνημονεύεται στο άρθρο 
7 παράγραφος 2, προς συμπλήρωση από 
την ΥΕΕΕΚ] υπόκεινται στο άρθρο 2 από 
την [η ημερομηνία που μνημονεύεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 + 2 έτη, προς 
συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ] εφόσον 
εκπνέουν μετά την ημερομηνία αυτή.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το αργότερο [3 έτη από την 
ημερομηνία που μνημονεύεται στο άρθρο 
7 παράγραφος 2, προς συμπλήρωση από 
την ΥΕΕΕΚ], η Επιτροπή προβαίνει σε 
επανεξέταση του παρόντος κανονισμού και 
υποβάλλει έκθεση επί των κύριων 
πορισμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

(1) Το αργότερο [3 έτη από την 
ημερομηνία που μνημονεύεται στο άρθρο 
7 παράγραφος 2, προς συμπλήρωση από 
την ΥΕΕΕΚ], η Επιτροπή προβαίνει σε 
επανεξέταση του παρόντος κανονισμού και 
υποβάλλει έκθεση επί των κύριων 
πορισμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. 
Εξασφαλίζεται η εύκολη και 
αποτελεσματική πρόσβαση του κοινού 
στην έκθεση.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή τα αναγκαία στοιχεία για την 
εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.

(2) Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή, έγκαιρα και με ακρίβεια, τα 
αναγκαία στοιχεία για την εκπόνηση της 
έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 
1.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Εφαρμόζεται από τις [6 μήνες μετά 
την ημέρα δημοσίευσής του, προς 
συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ].

(2) Εφαρμόζεται από τις [18 μήνες μετά 
την ημέρα δημοσίευσής του, προς 
συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ].


