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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 

Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 

τροπολογίες: 

 

Τροπολογία   1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2) Η ανάπτυξη των ψηφιακών 

τεχνολογιών και του διαδικτύου έχει 

επιφέρει ριζικές αλλαγές τόσο στη διανομή 

των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων όσο 

και στην πρόσβαση σε αυτά. Οι χρήστες 

ολοένα και περισσότερο έχουν την 

προσδοκία να έχουν πρόσβαση σε 

ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα τόσο σε 

απευθείας μετάδοση όσο και κατά 

παραγγελία, μέσω παραδοσιακών διαύλων 

όπως η δορυφορική ή η καλωδιακή 

εκπομπή, καθώς και μέσω επιγραμμικών 

υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι 

ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί προσφέρουν 

ολοένα περισσότερο, παράλληλα με τις 

δικές τους εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών 

προγραμμάτων, επιγραμμικές υπηρεσίες 

παρεπόμενες των εκπομπών τους, όπως 

υπηρεσίες ταυτόχρονης μετάδοσης και 

ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής. 

Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών 

αναμετάδοσης, οι οποίοι ομαδοποιούν 

εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών 

προγραμμάτων σε πακέτα και τα παρέχουν 

στους χρήστες ταυτόχρονα με την αρχική 

μετάδοση των εκπομπών, χωρίς 

αλλοιώσεις και περικοπές, χρησιμοποιούν 

διάφορες τεχνικές αναμετάδοσης, όπως 

είναι τα καλωδιακά, τα δορυφορικά, τα 

επίγεια ψηφιακά, τα κλειστού κυκλώματος 

βάσει IP και τα κινητά δίκτυα, καθώς και 

το ανοιχτό διαδίκτυο. Από την πλευρά των 

2) Η ανάπτυξη των ψηφιακών 

τεχνολογιών και του διαδικτύου έχει 

επιφέρει ριζικές αλλαγές τόσο στη διανομή 

των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων όσο 

και στην πρόσβαση σε αυτά. Οι χρήστες 

ολοένα και περισσότερο έχουν την 

προσδοκία να έχουν πρόσβαση σε 

ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα τόσο σε 

απευθείας μετάδοση όσο και κατά 

παραγγελία, μέσω παραδοσιακών διαύλων 

όπως η δορυφορική ή η καλωδιακή 

εκπομπή, καθώς και μέσω επιγραμμικών 

υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι 

ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί προσφέρουν 

ολοένα περισσότερο, παράλληλα με τις 

δικές τους εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών 

προγραμμάτων, επιγραμμικές υπηρεσίες 

παρεπόμενες των εκπομπών τους, όπως 

υπηρεσίες ταυτόχρονης μετάδοσης και 

ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής. 

Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών 

αναμετάδοσης, οι οποίοι ομαδοποιούν 

εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών 

προγραμμάτων σε πακέτα και τα παρέχουν 

στους χρήστες ταυτόχρονα με την αρχική 

μετάδοση των εκπομπών, χωρίς 

αλλοιώσεις και περικοπές, χρησιμοποιούν 

διάφορες τεχνικές αναμετάδοσης, όπως 

είναι τα καλωδιακά, τα δορυφορικά, τα 

επίγεια ψηφιακά, τα κλειστού κυκλώματος 

βάσει IP και τα κινητά δίκτυα, καθώς και 

το ανοιχτό διαδίκτυο. Από την πλευρά των 
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χρηστών, αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για 

πρόσβαση σε εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών 

προγραμμάτων που δεν προέρχονται μόνο 

από το κράτος μέλος τους αλλά και από 

άλλα κράτη μέλη της Ένωσης όπως, 

μεταξύ άλλων, και από μέλη γλωσσικών 

μειονοτήτων της Ένωσης καθώς και από 

πρόσωπα που ζουν σε άλλο κράτος μέλος 

από το κράτος μέλος προέλευσής τους. 

χρηστών, αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για 

πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά 

προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 

υπηρεσιών ετεροχρονισμένης 

τηλεοπτικής προβολής, που δεν 

προέρχονται μόνο από το κράτος μέλος 

τους αλλά και από άλλα κράτη μέλη της 

Ένωσης όπως, μεταξύ άλλων, και από 

μέλη γλωσσικών μειονοτήτων της Ένωσης 

καθώς και από πρόσωπα που ζουν σε άλλο 

κράτος μέλος από το κράτος μέλος 

προέλευσής τους. Αυτή η αυξανόμενη 

ζήτηση συνιστά θετική εξέλιξη και ο 

γεωγραφικός αποκλεισμός δεν θα πρέπει 

να αποτελεί την εξ ορισμού θέση για όλο 

το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που 

παράγεται στην Ένωση και μεταδίδεται 

επιγραμμικά. Εντούτοις, το βασισμένο 

στην εδαφικότητα χρηματοδοτικό 

μοντέλο για το ευρωπαϊκό περιεχόμενο 

είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία 

του ευρωπαϊκού κλάδου των 

οπτικοακουστικών μέσων. 

 

 

Τροπολογία   2 

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 άλλου 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 

4) Οι φορείς εκμετάλλευσης 

υπηρεσιών αναμετάδοσης, οι οποίοι κατά 

κανόνα προσφέρουν πολλαπλά 

προγράμματα που χρησιμοποιούν πλήθος 

έργων και άλλου 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 
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καταβολή αποζημίωσης. καταβολή κατάλληλης αποζημίωσης. 

 

Τροπολογία  3 

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 

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 

8) Οι παρεπόμενες επιγραμμικές 

υπηρεσίες που καλύπτει ο παρών 

κανονισμός είναι υπηρεσίες των 

ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στις οποίες 

περιλαμβάνονται υπηρεσίες που δίνουν 

πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά 

προγράμματα με γραμμικό τρόπο 

ταυτόχρονα με τη ραδιοτηλεοπτική 

εκπομπή και μη γραμμικές υπηρεσίες που 

δίνουν πρόσβαση, το νωρίτερο έναν μήνα 

πριν, ή κατά τη διάρκεια ή μετά τη 

ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, σε 

ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που 

μεταδίδονται από τον ραδιοτηλεοπτικό 

οργανισμό (τις επονομαζόμενες υπηρεσίες 

μετάδοσης συνεχούς ροής και υπηρεσίες 

ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής). 

Επίσης, στις παρεπόμενες επιγραμμικές 

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, 

καθώς και σε περιεχόμενο που παράγεται 

πραγματικά αποκλειστικά και μόνο για το 

επιγραμμικό περιβάλλον. 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 μουσικά 

άλμπουμ ή βίντεο, δεν εμπίπτουν στον 

ορισμό της παρεπόμενης επιγραμμικής 
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ή βίντεο, δεν εμπίπτουν στον ορισμό της 

παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας. 

υπηρεσίας. 

Τροπολογία  4 

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 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 προσήκουσας αμοιβής που 

πρέπει να καταβληθεί 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 

πραγματική και δυνητική 

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 

όλες οι μεταγλωττισμένες και 

υποτιτλισμένες γλωσσικές εκδόσεις στις 

οποίες είναι διαθέσιμη η υπηρεσία. 

Ακόμη,  η αμοιβή αυτή θα πρέπει να είναι 

εύλογη, σε σχέση με την οικονομική αξία 

της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 
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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) Είναι σημαντικό να 

υπενθυμίσουμε ότι, 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, όπως 

έχει αποδειχθεί από την εφαρμογή της 

οδηγίας 93/83/ΕΟΚ, ιδίως όσον αφορά 

ορισμένα τεχνικά μέσα μετάδοσης ή 

ορισμένες γλώσσες στις οποίες παρέχεται 

η υπηρεσία, καθώς και όσον αφορά τη 

φύση και την εκτέλεση ορισμένων 

συμβάσεων, με την προϋπόθεση ότι οι εν 

λόγω περιορισμοί στην εκμετάλλευση 

συμμορφώνονται με το εθνικό δίκαιο και 

το δίκαιο της Ένωσης. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 11 α. Όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο, 

οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων μπορούν 

να λαμβάνουν προσήκουσα αμοιβή για 

την εκμετάλλευση των έργων τους ή 

άλλου υλικού σύμφωνα με το άρθρο 101 

ΣΛΕΕ. 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 11 β. Ο παρών κανονισμός, σύμφωνα με 

την αρχή της συμβατικής ελευθερίας, δεν 
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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  8 

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 

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 

12) Οι φορείς εκμετάλλευσης 

υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται 

μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, 

τόσο ελεύθερα όσο και σε κλειστό 

κύκλωμα 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 

περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού και να 

επωφελούνται από τον μηχανισμό που 

εισάγει την υποχρεωτική συλλογική 

διαχείριση των δικαιωμάτων. Οι υπηρεσίες 

αναμετάδοσης βάσει IP, που 

προσφέρονται τόσο σε δίκτυα κλειστού 

κυκλώματος όσο και μέσω του ανοικτού 
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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. 

διαδικτύου, θα πρέπει να συμπεριληφθούν 

στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού και να επωφελούνται από τον 

μηχανισμό για τη θέσπιση υποχρεωτικής 

συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων 

εφόσον εξασφαλίζουν ένα ελεγχόμενο 

περιβάλλον συγκρίσιμο με κλειστό 

κύκλωμα δικτύων και μπορούν να 

αποδείξουν ότι οι υπηρεσίες τους 

παρέχονται σε σαφώς προσδιορίσιμη 

ομάδα συνδρομητών ή εγγεγραμμένων 

χρηστών. Η συμπερίληψη των υπηρεσιών 

αυτών είναι καθοριστική προκειμένου να 

καταστεί δυνατή, σύμφωνα με τις 

προσδοκίες των καταναλωτών, η 

φορητότητα αυτών των υπηρεσιών εντός 

του κράτους μέλους διαμονής αλλά και 

πέραν αυτού, μέσω του μηχανισμού που 

έχει θεσπιστεί με τον κανονισμό 2017/...  

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 1a. 

 __________________ 

 1α Πρόταση κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη διασφάλιση της 

διασυνοριακής φορητότητας των 

υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου 

στην εσωτερική αγορά 

(2015/0284(COD)). 

Τροπολογία  9 

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 

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 μέσω του 

ανοικτού διαδικτύου εφόσον είναι 

δυνατόν να εξασφαλιστεί η ύπαρξη 

ελεγχόμενου περιβάλλοντος και 

προσδιορίσιμης ομάδας χρηστών, και για 

να εξομαλυνθούν οι διαφορές στις εθνικές 
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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 

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. 

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 

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. 

__________________ __________________ 

18 Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική 

διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων 

καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών 

αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών 

έργων στην εσωτερική αγορά, ΕΕ L 84, 

20.3.2014, σ. 72–98. 

18 Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική 

διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων 

καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών 

αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών 

έργων στην εσωτερική αγορά, ΕΕ L 84, 

20.3.2014, σ. 72–98. 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 13 α) Οι διανομείς, όπως οι διαχειριστές 

καλωδιακού δικτύου ή οι διαχειριστές 

πλατφόρμας, που λαμβάνουν σήματα-

φορείς προγραμμάτων μέσω διαδικασίας 

απευθείας διαβίβασης για λήψη από το 

κοινό πρέπει να καλύπτονται από τις 

διατάξεις για υποχρεωτική συλλογική 

διαχείριση που εκτίθενται στον παρόντα 

κανονισμό, ακόμη και αν δεν έχει γίνει 

παρουσίαση στο κοινό πριν από τη 

μετάδοση του σήματος από τον διανομέα. 
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Οι διανομείς θα πρέπει, συνεπώς, να 

λαμβάνουν άδεια από τους κατόχους των 

σχετικών δικαιωμάτων όσον αφορά την 

αντίστοιχη συμμετοχή τους σε τέτοιες 

πράξεις, για τις οποίες ισχύουν οι 

διατάξεις περί υποχρεωτικής συλλογικής 

διαχείρισης. Η έννοια της «απευθείας 

διαβίβασης» είναι τεχνικός όρος για τη 

συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία 

φορείς εκμετάλλευσης καλωδιακού 

δικτύου ή διαχειριστές πλατφόρμας 

λαμβάνουν ραδιοτηλεοπτικό σήμα 

απευθείας από τον ραδιοτηλεοπτικό 

οργανισμό ή από ιδιωτικό κλειστό δίκτυο, 

και συνεπώς το ραδιοτηλεοπτικό σήμα 

δεν διαβιβάζεται για λήψη από το κοινό 

πριν διαβιβαστεί από τον φορέα 

εκμετάλλευσης που λαμβάνει το σήμα. 

Στην περίπτωση αυτή, η οποία 

εμφανίζεται κανόνα μέσα σε ένα κράτος 

μέλος, υπάρχει μία μόνο, ενιαία 

παρουσίαση στο κοινό σχετικά με ένα 

τέτοιο σήμα-φορέα προγραμμάτων. Η 

διευκρίνιση αυτή είναι σημαντική 

προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω 

περιπλοκές στην ερμηνεία της έννοιας 

της παρουσίασης στο κοινό, η οποία θα 

μπορούσε να έχει επιπτώσεις πέρα από το 

ζήτημα της αναμετάδοσης. 

 

Τροπολογία   11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 14 α) Η εφαρμογή των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 

δικαιωμάτων διαιρείται σε ορισμένες 

περιπτώσεις σε πολυάριθμα εθνικά 

δικαιώματα εδαφικώς οριοθετημένα, με 

διαφορετικούς κατόχους δικαιωμάτων 

και σε ορισμένες περιπτώσεις με την 

άσκηση των δικαιωμάτων από 

διαφορετική οντότητα. Απαιτείται 

συνεπώς βάση δεδομένων διατηρούμενη 

από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
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προκειμένου να διευκολύνεται η 

ταυτοποίηση των κατόχων των 

δικαιωμάτων και η δυνατότητα των 

ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και των 

φορέων αναμετάδοσης να συνάπτουν 

συμφωνίες αδειοδότησης. 

 

Τροπολογία   12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
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. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία   13 

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 

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 
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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. 

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. Ο 

παρών κανονισμός ισχύει με την 

επιφύλαξη υφιστάμενων ή μελλοντικών 

ρυθμίσεων στα κράτη μέλη όσον αφορά 

στη διαχείριση δικαιωμάτων, όπως οι 

διευρυμένες συλλογικές άδειες, τα 

τεκμήρια νομιμότητας εκπροσώπησης ή 

μεταβίβασης, η συλλογική διαχείριση ή 

παρεμφερείς ρυθμίσεις ή οποιοσδήποτε 

συνδυασμός τους. 

 

Τροπολογία   14 

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 για τη 

βελτίωση της νομοθεσίας, 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 παρόντος 

κανονισμού και, κυρίως, 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. Η εν λόγω 

επανεξέταση θα πρέπει να συντονίζεται, 

όπου κρίνεται σκόπιμο, με τις διατάξεις 

που αποσκοπούν στη βελτίωση της 

δυνατότητας διασυνοριακής πρόσβασης 

σε περιεχόμενο σε πλατφόρμες διάθεσης 

βίντεο κατά παραγγελία και οι οποίες 

συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο 10 της 

οδηγίας 2017/...  του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, με τη 

μορφή ενός μηχανισμού επίλυσης 

διαφορών. Σε περίπτωση που αυτός ο 

μηχανισμός δεν οδηγήσει σε σημαντική 

αύξηση της διασυνοριακής 

διαθεσιμότητας περιεχομένου σε 

πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά 

παραγγελία, θα πρέπει να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν οι 

υπηρεσίες αυτές στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. 

 _________________ 

 1α Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

στην ψηφιακή ενιαία αγορά, 

COM(2016)0593. 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) «παρεπόμενη επιγραμμική 

υπηρεσία»: επιγραμμική υπηρεσία που 

συνίσταται στην παροχή στο κοινό, από 

ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τον 

έλεγχό αυτού, ραδιοτηλεοπτικών 

προγραμμάτων ταυτόχρονα με την 

εκπομπή τους από τον ραδιοτηλεοπτικό 

οργανισμό ή για καθορισμένο χρονικό 

διάστημα μετά την εν λόγω εκπομπή, 

καθώς και κάθε υλικού που παράγεται από 

τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό το οποίο 

είναι παρεπόμενο της εν λόγω εκπομπής· 

α) «παρεπόμενη επιγραμμική 

υπηρεσία»: επιγραμμική υπηρεσία που 

συνίσταται στην παροχή στο κοινό, από 

ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τον 

έλεγχό αυτού, ραδιοτηλεοπτικών 

προγραμμάτων που παράγονται από ή για 

το ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, 

συμπεριλαμβανομένων των 

συμπαραγωγών, το νωρίτερο ένα μήνα 

πριν, ταυτόχρονα με, παράλληλα με την 

εκπομπή τους από τον ραδιοτηλεοπτικό 

οργανισμό, ή για καθορισμένο χρονικό 

διάστημα μετά την εν λόγω εκπομπή, 

καθώς και κάθε υλικού που παράγεται από 

τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό το οποίο 

είναι παρεπόμενο της εν λόγω εκπομπής· 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο β 
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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) 

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. 

β) «αναμετάδοση» κάθε χωρίς 

αλλοιώσεις και περικοπές αναμετάδοση, 

εκτός της καλωδιακής αναμετάδοσης όπως 

αυτή ορίζεται στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ, σε 

ελεγχόμενο περιβάλλον που προορίζεται 

για τη λήψη από το κοινό αρχικής 

ενσύρματης ή ασύρματης μετάδοσης, 

συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης 

μέσω δορυφόρου 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. 

__________________  

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για 

τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την 

πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για 

την καθολική υπηρεσία και τα 

δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά 

δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε 

δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών 

εντός της Ένωσης, ΕΕ L 310 της 

26.11.2015, σ. 1. 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο β α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) «απευθείας διαβίβαση»: 

διαδικασία δύο ή περισσοτέρων σταδίων 

στο πλαίσιο της οποίας ραδιοτηλεοπτικοί 

οργανισμοί διαβιβάζουν τα σήματα 

φορείς του προγράμματός τους «από 

σημείο σε σημείο» μέσω ιδιωτικής 

γραμμής, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

είναι δυνατή η λήψη των σημάτων-

φορέων προγραμμάτων από το ευρύ κοινό 

κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβίβασης 

σε παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι, στη 

συνέχεια, μεταδίδουν στο κοινό αυτά τα 

προγράμματα, χωρίς αλλοιώσεις και 

περικοπές, προς τηλεθέαση ή ακρόαση σε 

δίκτυα καλωδιακά, μικροκυμάτων, 

επίγεια ψηφιακά, βάσει IP ή συναφή 

δίκτυα. 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 

δικαιωμάτων που αφορούν τις πράξεις 

αυτές, ότι πραγματοποιούνται 

αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο 

1) Με την επιφύλαξη της επιλογής 

για εκχώρηση αποκλειστικών 

δικαιωμάτων, οι πράξεις της παρουσίασης 

στο κοινό και της διάθεσης στο κοινό 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 

πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 

δικαιωμάτων που αφορούν τις πράξεις 
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ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την 

κύρια εγκατάστασή του. 

αυτές, ότι πραγματοποιούνται 

αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο 

ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την 

κύρια εγκατάστασή του. Οποιεσδήποτε 

διαφορές επί της άσκησης αυτών των 

δικαιωμάτων εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του εν λόγω κράτους 

μέλους. 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

κατάλληλου 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, το δυνητικό κοινό στο 

κράτος μέλος στο οποίο έχει την κύρια 

εγκατάστασή του ο ραδιοτηλεοπτικός 

οργανισμός και σε κάθε άλλο 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, και όλες οι 

γλωσσικές εκδοχές και οι γλώσσες 

υποτιτλισμού. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5 α) Οι παράγραφοι 1 έως 5 

εφαρμόζονται επίσης στις περιπτώσεις 

απευθείας διαβίβασης, όπως ορίζονται 

στο σημείο β α) του άρθρου 1. 
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Τροπολογία   21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5 β) Οι οργανισμοί συλλογικής 

διαχείρισης διατηρούν βάση δεδομένων 

που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την 

εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας και των συγγενών 

δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

κατόχων των δικαιωμάτων, του τύπου 

χρήσης, των εδαφών και της χρονικής 

περιόδου. 

 

 

 

  



 

AD\1127456EL.docx 19/21 PE597.612v03-00 

 EL 

  



 

PE597.612v03-00 20/21 AD\1127456EL.docx 

EL 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Rules on the exercise of copyright and related rights applicable to 

certain online transmissions of broadcasting organisations and 

retransmissions of television and radio programmes 

Έγγραφα αναφοράς COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD) 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

JURI 

6.10.2016 
   

Γνωμοδότηση της 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

IMCO 

6.10.2016 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης 

       Ημερομηνία ορισμού 

Vicky Ford 

11.10.2016 

Συντάκτης γνωμοδότησης που 

αντικαταστάθηκε 

Julia Reda 

Εξέταση στην επιτροπή 9.2.2017 20.3.2017   

Ημερομηνία έγκρισης 11.5.2017    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

30 

6 

1 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel 

Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław 

Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, 

Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga 

Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża 

Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van 

Bossuyt, Marco Zullo 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia 

Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius 

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Anne-Marie Mineur 

 
  



 

AD\1127456EL.docx 21/21 PE597.612v03-00 

 EL 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

30 + 

ALDE Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

ECR Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius 

EFDD Marco Zullo 

PPE Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó 

Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, 

Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

S&D Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga 

Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella 

 

6 - 

ECR Anneleen Van Bossuyt 

ENF Mylène Troszczynski 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong 

Verts/ALE Pascal Durand, Julia Reda 

 

1 0 

EFDD Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων: 

+ : υπέρ: 

- : κατά: 

0 : αποχή: 

 

 

 


