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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πρόταση κανονισμού έχει στόχο να προωθήσει την ευρύτερη διάδοση ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων με την επέκταση ορισμένων αρχών της οδηγίας του 1993 για τη 

δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση στο επιγραμμικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης 

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

ραδιοτηλεοπτικών φορέων και την επέκταση της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης 

δικαιωμάτων για υπηρεσίες αναμετάδοσης που παρέχονται με άλλα μέσα πέραν της 

καλωδιακής αναμετάδοσης μέσω κλειστών δικτύων.  

Ο συντάκτης υποστηρίζει τη γενική προσέγγιση της Επιτροπής να επεκτείνει την αρχή της 

χώρας προέλευσης σε «παρεπόμενες» επιγραμμικές υπηρεσίες των ραδιοτηλεοπτικών 

φορέων προκειμένου να διευκολύνεται η παροχή αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας και των συναφών έργων. Επιπλέον, ο συντάκτης επικροτεί τις 

διατάξεις σχετικά με την επέκταση της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης των 

δικαιωμάτων αλλά είναι της άποψης ότι θα πρέπει να καλύπτονται και οι αναμεταδόσεις 

μέσω του ανοικτού διαδικτύου υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με ελεγχόμενο 

περιβάλλον, όπως με μια προσδιορίσιμη ομάδα χρηστών με βάση την εγγραφή ή την 

επαλήθευση χρηστών. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι συγκεκριμένοι νέοι κανόνες συνάδουν με την αρχή 

της συμβατικής ελευθερίας, η οποία είναι κρίσιμη για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 

ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων. Ο συντάκτης επιδιώκει να ενισχύσει τις διατάξεις 

αυτές λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στη χρηματοδότηση και 

τις επενδύσεις στα οπτικοακουστικά έργα στην Ευρώπη, κατά την επανεξέταση του 

κανονισμού από την Επιτροπή.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:  

Τροπολογία   1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 

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 

(1) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 

και να προωθηθεί η πολιτιστική και 

γλωσσική πολυμορφία, η κοινωνική 

συνοχή και η πρόσβαση στην 

πληροφόρηση, είναι αναγκαίο να 

επιδιωχθεί η ευρύτερη διάδοση 

ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που 

προέρχονται από άλλα κράτη μέλη προς 
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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, 

της κοινωνικής συνοχής και της 

πρόσβασης στην πληροφόρηση. 

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. 

 

Τροπολογία   2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1а)  Πρέπει να ενθαρρυνθεί η 

δημιουργία εμπορικών σχέσεων μεταξύ 

των φορέων παροχής υπηρεσιών στα 

ΜΜΕ και στη ραδιοφωνία στα κράτη 

μέλη, με στόχο την παροχή δέσμης 

υπηρεσιών που πε3ριλαμβάνουν 

προγράμματα από άλλο κράτος μέλος, 

όταν υπάρχει σχετική ζήτηση από 

καταναλωτή που διαμένει σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία   3 

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 

(2) Η ανάπτυξη των ψηφιακών 

τεχνολογιών και της διαδικτυακής αγοράς 

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 
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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 

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. 

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, 

προκειμένου να εμπλουτίσουν τα συνήθη 

προγράμματά τους. 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. Η διανομή των 

ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και η 

πρόσβαση σε αυτά γίνεται, σε ολοένα και 

μεγαλύτερο βαθμό, σε πολυπλατφορµική 

και τεχνολογικά ουδέτερη βάση. Από την 

πλευρά των χρηστών, αυξάνεται διαρκώς η 

ζήτηση για πρόσβαση σε εκπομπές 

ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, σε 

οποιαδήποτε πλατφόρμα σε ένα 

περιβάλλον χωρίς σύνορα που, συνεπώς, 

δεν προέρχονται μόνο από το κράτος μέλος 

τους επομένως 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 ή ταξιδεύουν εκεί 

προσωρινά. 

 

Τροπολογία   4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 (2а) Οι πάροχοι υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων πρέπει να 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να 

εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες τους 

καθίστανται σταδιακά διαθέσιμες στα 

άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής. 

 

Τροπολογία   5 

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 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 

(3) Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί 

μεταδίδουν καθημερινά πολλές ώρες 

προγραμμάτων ειδησεογραφίας και 

επικαιρότητας. 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 

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. 
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για όλα τα οικεία εδάφη, γεγονός που 

καθιστά ακόμη πιο πολύπλοκη την 

εκκαθάριση των δικαιωμάτων. 

 

Τροπολογία  6 

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, 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 

καταβολή δίκαιης αποζημίωσης σε 

περίπτωση που η πρόσβαση στην 

υπηρεσία δεν παρέχεται στη βάση 

ατομικών συνδρομών, στο πλαίσιο 

προσδιορίσιμης ομάδας χρηστών ή έναντι 

αντιτίμου. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί 

πάντως να αντιμετωπιστεί με συμβατικές 

συμφωνίες. 

 

Τροπολογία   7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Τα δικαιώματα έργων και άλλου 

προστατευόμενου υλικού εναρμονίζονται, 

μεταξύ άλλων, μέσω της οδηγίας 

2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

(5) Τα δικαιώματα έργων και άλλου 

προστατευόμενου υλικού εναρμονίζονται, 

μεταξύ άλλων, μέσω της οδηγίας 

2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 

της οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16. 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και 

της οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, κάτι 

το οποίο αποσκοπεί ιδίως στην 

προστασία των δικαιούχων. 

_________________ _________________ 

15 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. 

15 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. 

16 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. 

16 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  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η οδηγία 93/83/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου17 διευκολύνει τις δορυφορικές 

ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και την 

καλωδιακή αναμετάδοση 

ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από 

άλλα κράτη μέλη της Ένωσης. Ωστόσο, οι 

διατάξεις της οδηγίας αυτής που αφορούν 

τις μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών 

οργανισμών περιορίζονται στις 

δορυφορικές μεταδόσεις και ως εκ τούτου 

δεν εφαρμόζονται στις επιγραμμικές 

υπηρεσίες που είναι παρεπόμενες της 

ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής, ενώ οι 

διατάξεις που αφορούν τις αναμεταδόσεις 

ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από 

άλλα κράτη μέλη περιορίζονται στην χωρίς 

αλλοιώσεις και περικοπές ταυτόχρονη 

(6) Η οδηγία 93/83/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου17 διευκολύνει τις δορυφορικές 

ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και την 

καλωδιακή αναμετάδοση 

ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από 

άλλα κράτη μέλη της Ένωσης. Ωστόσο, οι 

διατάξεις της οδηγίας αυτής που αφορούν 

τις μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών 

οργανισμών περιορίζονται στις 

δορυφορικές μεταδόσεις και ως εκ τούτου 

δεν εφαρμόζονται στις επιγραμμικές 

υπηρεσίες που είναι παρεπόμενες της 

ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής, ενώ οι 

διατάξεις που αφορούν τις αναμεταδόσεις 

ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από 

άλλα κράτη μέλη περιορίζονται στην χωρίς 

αλλοιώσεις και περικοπές ταυτόχρονη 
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αναμετάδοση μέσω συστημάτων καλωδίων 

ή μικροκυμάτων και δεν επεκτείνονται 

στις αναμεταδόσεις μέσω άλλων 

τεχνολογιών. 

αναμετάδοση μέσω συστημάτων καλωδίων 

ή μικροκυμάτων. 

__________________ __________________ 

17 Οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

27ης Σεπτεμβρίου 1993, για συντονισμό 

ορισμένων κανόνων όσον αφορά την 

πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά 

δικαιώματα που εφαρμόζονται στη 

ραδιοτηλεοπτική εκπομπή μέσω 

δορυφόρου και στην αναμετάδοση μέσω 

καλωδίου, ΕΕ L 248 της 6.10.1993, σ. 15-

21. 

17 Οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

27ης Σεπτεμβρίου 1993, για συντονισμό 

ορισμένων κανόνων όσον αφορά την 

πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά 

δικαιώματα που εφαρμόζονται στη 

ραδιοτηλεοπτική εκπομπή μέσω 

δορυφόρου και στην αναμετάδοση μέσω 

καλωδίου, ΕΕ L 248 της 6.10.1993, σ. 15-

21. 

Τροπολογία  9 

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, για να διευκολυνθεί η 

διασυνοριακή παροχή επιγραμμικών 

υπηρεσιών που είναι παρεπόμενες της 

ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής και των 

αναμεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών 

προγραμμάτων που προέρχονται από άλλα 

κράτη μέλη, πρέπει να προσαρμοστεί το 

συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που 

διέπει την άσκηση των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας και των 

συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν τις 

εν λόγω δραστηριότητες. Η επιγραμμική 

διασυνοριακή πρόσβαση σε ευρωπαϊκό 

περιεχόμενο θα ενισχυθεί περαιτέρω όταν 

θα συμπεριληφθούν στις παρεπόμενες 

επιγραμμικές υπηρεσίες των 

ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών οι 

υπηρεσίες που συνίστανται αποκλειστικά 

στην παροχή στο κοινό έργων που 

παράγονται υπό τη συντακτική τους 

ευθύνη και μεταδίδονται μόνο 

επιγραμμικά. 
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Τροπολογία  10 

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 

ή βίντεο, δεν εμπίπτουν στον ορισμό της 

παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας. 

(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 ή, πριν από τη 

ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, σε 

ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που θα 

μεταδοθούν από τον ραδιοτηλεοπτικό 

οργανισμό (για παράδειγμα υπηρεσίες 

ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής ή 

προεπισκοπήσεις). Επίσης, στις 

παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες 

περιλαμβάνονται υπηρεσίες οι οποίες 

δίνουν πρόσβαση σε υλικό η προγράμματα 

που εμπλουτίζουν ή άλλως διευρύνουν 

ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα 

μεταδιδόμενα από τον ραδιοτηλεοπτικό 

οργανισμό, μέσω, μεταξύ άλλων, της 

προεπισκόπησης, επέκτασης, 

συμπλήρωσης ή αξιολόγησης του 

περιεχομένου του σχετικού προγράμματος, 

ή οποιαδήποτε υπηρεσία 

ραδιοτηλεοπτικού σταθμού που 

συνίσταται αποκλειστικά στην παροχή 

στο κοινό έργων που έχουν παραχθεί από 

τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό. Η 

παροχή πρόσβασης σε έργα ή άλλο 

προστατευόμενο υλικό ανεξάρτητα και 

χωριστά από τον προγραμματισμό του 

ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, όπως οι 

υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση σε 
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χωριστά μουσικά ή οπτικοακουστικά έργα, 

μουσικά άλμπουμ ή βίντεο, δεν εμπίπτουν 

στον ορισμό της παρεπόμενης 

επιγραμμικής υπηρεσίας. 

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 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 

δυνητική και πραγματική 

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 γλώσσες στις οποίες παρέχεται η 

υπηρεσία. Οι επιγραμμικές υπηρεσίες που 

στοχεύουν πρωτίστως ή κυρίως σε κοινό 

εκτός του κράτους μέλους στο οποίο ο 

ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την 

κύρια εγκατάστασή του πρέπει να 

εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. 

 



 

PE597.748v02-00 12/29 AD\1128766EL.docx 

EL 

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) Ο παρών κανονισμός δεν 

επηρεάζει ούτε τα δικαιώματα που 

προβλέπονται στην οδηγία 2001/29/ΕΕ 

ούτε την απόκτηση ή την πώληση 

δικαιωμάτων σε συμβατική βάση για 

αυτές τις παρεπόμενες επιγραμμικές 

υπηρεσίες. Για το λόγο αυτόν, μέσω των 

αρχών της εδαφικότητας και 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 

την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία. 

 

Τροπολογία  13 

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, 

(12) Οι φορείς εκμετάλλευσης 

υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται 

μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, 

βάσει IP, κινητών και άλλων παρόμοιων 

δικτύων, καθώς και ορισμένων άλλων 

αναμεταδόσεων, 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 
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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 

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. 

ασύρματης μετάδοσης, 

συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης 

μέσω δορυφόρου και 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 

περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού εάν παρέχονται σε 

ελεγχόμενο περιβάλλον όπως μια σαφώς 

προσδιορίσιμη ομάδα συνδρομητών ή 

εγγεγραμμένων χρηστών κατά τρόπο 

συγκρίσιμο με δίκτυα κλειστού 

κυκλώματος. 

 

Τροπολογία  14 

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 

(13) Προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια 

δικαίου για τους φορείς εκμετάλλευσης 

υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται 

μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, 

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 
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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/ΕΕ18 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/ΕΕ18 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   15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14 α) Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που 

διαβιβάζουν τα σήματα-φορείς 

προγραμμάτων με διαδικασία απευθείας 

διαβίβασης σε διανομείς για λήψη από το 

κοινό 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 διεκπεραιώνουν 

από κοινού. Οι εν λόγω ραδιοτηλεοπτικοί 

οργανισμοί και διανομείς θα πρέπει 

συνεπώς να λαμβάνουν άδεια από τους 

κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων σε 

σχέση με τη συμμετοχή τους στις 

προαναφερθείσες πράξεις. 

 

Τροπολογία   16 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14 β) Η εφαρμογή των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 

δικαιωμάτων διαιρείται σε ορισμένες 

περιπτώσεις σε πολυάριθμα εθνικά 

δικαιώματα εδαφικώς οριοθετημένα, με 

διαφορετικούς δικαιούχους και σε 

ορισμένες περιπτώσεις με την άσκηση 

των δικαιωμάτων να ανήκει σε 

διαφορετική οντότητα. Απαιτείται 

συνεπώς βάση δεδομένων διατηρούμενη 

από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 

προκειμένου να διευκολύνεται η 

ταυτοποίηση των κατόχων των 

δικαιωμάτων και η δυνατότητα των 

ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και των 

φορέων αναμετάδοσης να συνάπτουν 

συμφωνίες αδειοδότησης. 

 

Τροπολογία   17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14 γ) Η εξαίρεση που αναφέρεται στο 

άρθρο 4 για τα δικαιώματα που 

ασκούνται από ραδιοτηλεοπτικούς 

οργανισμούς δεν θα πρέπει να περιορίζει 

την επιλογή των δικαιούχων να 

μεταβιβάζουν τα δικαιώματά τους σε 

έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης 

και να έχουν έτσι απευθείας μερίδιο στην 

αποζημίωση που καταβάλλεται από τον 

φορέα εκμετάλλευσης μιας υπηρεσίας 

αναμετάδοσης. 

 

Τροπολογία   18 

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. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  19 

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 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, καθώς και η πρόσβαση 

στις πληροφορίες, μέσω της διευκόλυνσης 

της εκκαθάρισης αυτών των δικαιωμάτων. 

Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν θίγει 

ρυθμίσεις στα κράτη μέλη όσον αφορά τη 

διαχείριση δικαιωμάτων, όπως οι 
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διευρυμένες συλλογικές άδειες, τα 

τεκμήρια νομιμότητας εκπροσώπησης ή 

μεταβίβασης, η συλλογική διαχείριση ή 

παρεμφερείς ρυθμίσεις ή οποιοσδήποτε 

συνδυασμός αυτών. 

 

 

Τροπολογία   20 

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) Μετά την πάροδο ενός χρονικού 

διαστήματος από την έναρξη ισχύος του 

κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

επανεξέταση του κανονισμού προκειμένου 

να αξιολογηθεί, μεταξύ άλλων και υπό το 

φως του κανονισμού* του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

διασφάλιση της διασυνοριακής 

φορητότητας των υπηρεσιών 

επιγραμμικού περιεχομένου στην 

εσωτερική αγορά, 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, με ιδιαίτερη 

προσοχή στον αντίκτυπό της στις 

επενδύσεις σε ευρωπαϊκό περιεχόμενο. 

 __________________ 

 * Ο κανονισμός δεν έχει ακόμη εγκριθεί. 

 

Τροπολογία   21 

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 

(19) Δεδομένου ότι ο στόχος του 

παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 

προώθηση της διασυνοριακής παροχής 
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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 

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, 

παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών 

από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς 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 από 

ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, 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 

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, 
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Τροπολογία  22 

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 

έλεγχο 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 

έλεγχο και την ευθύνη τέτοιου 

οργανισμού των ακόλουθων υπηρεσιών: 

 i) «υπηρεσία ετεροχρονισμένης 

προβολής»: υπηρεσία που συνίσταται 

στην παροχή στο κοινό, για σύντομο 

χρονικό διάστημα, ραδιοτηλεοπτικών 

προγραμμάτων τα οποία είχαν μεταδοθεί 

πρωτύτερα από τον ραδιοτηλεοπτικό 

οργανισμό· 

 ii) «υπηρεσία ταυτόχρονης μετάδοσης»: 

υπηρεσία που συνίσταται στην παροχή 

ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων στο 

κοινό με γραμμικό τρόπο ταυτόχρονα με 

τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή· 

 iii) «παρεπόμενες διευρυμένες υπηρεσίες 

οπτικοακουστικού υλικού»: υπηρεσίες οι 

οποίες δίνουν πρόσβαση σε υλικό που 

εμπλουτίζει ή διευρύνει ραδιοτηλεοπτικά 

προγράμματα μεταδιδόμενα από 

ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, μεταξύ 

άλλων με προεπισκόπηση, επέκταση, 

συμπλήρωση ή εκ νέου θέαση του 

περιεχομένου του σχετικού 

προγράμματος. 

 Οι ορισμοί αυτοί περιλαμβάνουν τις 

επιγραμμικές υπηρεσίες που παρέχονται 

από έναν ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και 

συνίστανται στην προσφορά στο κοινό 

έργων που παράγονται από τον 
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ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και 

μεταδίδονται μόνο επιγραμμικά· 

 

Τροπολογία  23 

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) 

2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου19, 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 ταυτόχρονη, 

χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές, 

αναμετάδοση σε κλειστό περιβάλλον, 

εκτός της καλωδιακής αναμετάδοσης όπως 

αυτή ορίζεται στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ, 

που προορίζεται για τη λήψη από το κοινό 

αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης 

μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της 

μετάδοσης μέσω δορυφόρου και 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 είναι αντίστοιχη με τις 

αναμεταδόσεις φορέων παροχής 

υπηρεσιών καλωδιακής αναμετάδοσης 

και πραγματοποιείται σε κλειστό 

περιβάλλον και 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 

και για τα οποία ο εν λόγω φορέας έχει 

αποκτήσει τα σχετικά δικαιώματα. Οι 

επιγραμμικές αναμεταδόσεις εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού υπό τον όρο ότι λαμβάνουν 

χώρα σε ελεγχόμενο περιβάλλον και η 

ομάδα των αποδεκτών των εν λόγω 

αναμεταδόσεων μπορεί να ορίζεται 

σαφώς. 

__________________  

19 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 
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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. 

 

Τροπολογία   24 

Πρόταση κανονισμού 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) «απευθείας διαβίβαση»: 

διαδικασία δύο ή περισσότερων σταδίων 

στο πλαίσιο της οποίας ραδιοτηλεοπτικοί 

οργανισμοί διαβιβάζουν τα σήματα-

φορείς των ραδιοτηλεοπτικών τους 

προγραμμάτων που προορίζονται για 

λήψη από το κοινό στους παρόχους 

υπηρεσιών μέσω διασημειακής 

επικοινωνίας, με ενσύρματα ή ασύρματα 

μέσα, συμπεριλαμβανομένων των 

δορυφορικών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά τα 

σήματα-φορείς από το ευρύ κοινό κατά 

τη διάρκεια αυτής της μεταβίβασης. Οι 

πάροχοι υπηρεσιών μεταδίδουν στο κοινό 

αυτά τα προγράμματα ταυτόχρονα, χωρίς 

αλλοιώσεις και περικοπές, προς 

τηλεθέαση ή ακρόαση με διάφορες 

τεχνικές, όπως καλωδιακά, με συστήματα 

μικροκυμάτων, με δορυφορικά, επίγεια 

ψηφιακά, βασισμένα σε IP, κινητά ή 

συναφή δίκτυα. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 
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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 

ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την 

κύρια εγκατάστασή του. 

(1) Οι πράξεις της παρουσίασης στο 

κοινό και της διάθεσης προγραμμάτων 

ειδησεογραφίας και επικαιρότητας 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 προγραμμάτων 

ειδησεογραφίας και επικαιρότητας που 

είναι αναγκαίες για την παροχή 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 

ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την 

κύρια εγκατάστασή του. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 α) Η παράγραφος 1 δεν θίγει 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 οποιοιδήποτε τέτοιοι 

περιορισμοί είναι σύμφωνοι με το δίκαιο 

της ΕΕ και των κρατών μελών. 
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Τροπολογία  27 

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 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 στο κράτος μέλος στο 

οποίο έχει την κύρια εγκατάστασή του ο 

ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός, καθώς και 

η ακροαματικότητα σε άλλα κράτη μέλη, 

και οι διάφορες γλώσσες στις οποίες 
παρέχεται η υπηρεσία. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2 α) Κάθε διαφορά σχετικά με την 

άσκηση των δικαιωμάτων που προκύπτει 

από το παρόν άρθρο εμπίπτει στην 

αρμόδια δικαιοδοσία του κράτους μέλους 

στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 

ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός που 

παρέχει την επιγραμμική υπηρεσία. 

 

Τροπολογία   29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2 β) Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις 

παρεπόμενες επιγρραμμικές υπηρεσίες 
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που απευθύνονται πρωτίστως και κυρίως 

σε ακροατήριο εκτός του κράτους μέλους 

στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός 

οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή 

του. 

 

Τροπολογία   30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 α) Στην περίπτωση που οι 

δημιουργοί έχουν μεταφέρει το δικαίωμα 

αναμετάδοσης σε παραγωγό, διατηρούν 

το αναφαίρετο δικαίωμα να λαμβάνουν 

εύλογη αμοιβή για την αναμετάδοση του 

έργου, που μπορεί να ασκείται μόνο μέσω 

ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης 

που αντιπροσωπεύει τους δημιουργούς, 

εκτός εάν άλλες συμφωνίες συλλογικής 

διαχείρισης διασφαλίζουν τέτοιες αμοιβές 

στους δημιουργούς οπτικοακουστικού 

υλικού. 

 

Τροπολογία   31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 

στο πλαίσιο της συνολικής 

επαναχρησιμοποίησης επιγραμμικών 

υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών 

οργανισμών, συλλογική σύμβαση που 

συνάπτει αντιπροσωπευτική ένωση στην 

οποία ανήκουν χρήστες έργων ή ενώσεις 

χρηστών ορισμένης ομάδας έργων, 

μπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύψει και 

δικαιούχους της ίδιας ομάδας έργων, οι 

οποίοι δεν εκπροσωπούνται ακόμη από 

την αντιπροσωπευτική ένωση. Οι μη 

εκπροσωπούμενοι δικαιούχοι μπορούν να 

αντικρούσουν ανά πάσα στιγμή την 
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επέκταση αυτή και να διαχειριστούν τα 

δικαιώματά τους ατομικά ή με άλλο 

συλλογικό τρόπο. 

 

Τροπολογία   32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5β) Οι οργανισμοί συλλογικής 

διαχείρισης διατηρούν βάση δεδομένων 

που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την 

εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας και των συγγενικών 

δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφοριών σχετικά με τους κατόχους 

των δικαιωμάτων, τον τύπο χρήσης, τα 

εδάφη και τη χρονική περίοδο που αφορά 

τα υπό προστασία έργα. 

 

Τροπολογία   33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5γ) Οι παράγραφοι 1 έως 5 ισχύουν 

για παρόχους υπηρεσιών που μεταδίδουν 

στο κοινό τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 

προγράμματα ραδιοτηλεοπτικών 

οργανισμών τα οποία έχουν λάβει μέσω 

απευθείας διαβίβασης. 

 

Τροπολογία   34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4 α 

 Εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών 

προγραμμάτων με διαδικασία απευθείας 
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διαβίβασης 

 Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που 

διαβιβάζουν τα σήματα-φορείς 

προγραμμάτων που προορίζονται για 

λήψη από το κοινό με διαδικασία 

απευθείας διαβίβασης σε διανομείς 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 διεκπεραιώνουν από κοινού. Σε 

μία τέτοια κατάσταση, τόσο οι 

ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί όσο και οι 

διανομείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια 

από τους κατόχους των σχετικών 

δικαιωμάτων σε σχέση με τη συμμετοχή 

τους στις προαναφερθείσες πράξεις και 

την εκμετάλλευσή τους. 

 

Τροπολογία   35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 

 
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 
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συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ] εφόσον 

εκπνέουν μετά την ημερομηνία αυτή. 

 

Τροπολογία   36 

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 [12 μήνες 

μετά την ημέρα δημοσίευσής του, προς 

συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ]. 
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