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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της πρότασης είναι να βελτιώσει την κοινωνική κατάσταση των εκτελεστών, και 
ειδικότερα των μουσικών συνοδείας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το προσδόκιμο ζωής 
των εκτελεστών υπερβαίνει σε ολοένα αυξανόμενους αριθμούς την πεντηκονταετή περίοδο
προστασίας που ισχύει για τις εκτελέσεις τους.

Η μεγάλης κλίμακας παραγωγή φωνογραφημάτων αποτελεί ουσιαστικά φαινόμενο που 
άρχισε κατά τη δεκαετία του ’50. Εάν δεν υπάρξει καμία αλλαγή, κατά τη διάρκεια των 
επόμενων 10 ετών ένας αυξανόμενος αριθμός εκτελέσεων που ηχογραφήθηκαν και 
εκδόθηκαν στο διάστημα μεταξύ 1957 και 1967 θα χάσει την προστασία. Όταν δεν θα 
προστατεύεται πλέον η εκτέλεσή τους που έχει εγγραφεί σε φωνογράφημα, περίπου 7000 
εκτελεστές στα μεγάλα κράτη μέλη και ένας αντίστοιχα μικρότερος αριθμός στα μικρότερα 
κράτη μέλη θα χάσουν όλα τα έσοδά τους που προέρχονται από συμβατικά δικαιώματα 
εκμετάλλευσης και νόμιμες αξιώσεις αμοιβής για τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή και τη 
δημόσια μετάδοση των εκτελέσεών τους σε μπαρ και ντισκοτέκ. 

Το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις στους αναγνωρισμένους εκτελεστές (εκείνους που 
εισπράττουν συμβατικά δικαιώματα εκμετάλλευσης) αλλά ιδίως στους χιλιάδες ανώνυμους 
μουσικούς συνοδείας (εκείνους που δεν εισπράττουν δικαιώματα εκμετάλλευσης και 
στηρίζονται απλώς στις νόμιμες αξιώσεις αμοιβής) με τη συμβολή των οποίων 
δημιουργήθηκαν τα φωνογραφήματα στο τέλος της δεκαετίας του ’50 και στη δεκαετία του 
’60 και έχουν εκχωρήσει τα αποκλειστικά δικαιώματά τους στον παραγωγό του 
φωνογραφήματος με αντάλλαγμα την καταβολή ενός κατ’ αποκοπήν ποσού («εξαγορά»). Οι 
πληρωμές «εύλογης και ενιαίας αμοιβής» σ’ αυτούς για τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή και την 
παρουσίαση στο κοινό, που δεν έχουν εκχωρηθεί στον παραγωγό του φωνογραφήματος θα 
παύσουν. 

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης τάσσεται θερμά υπέρ της πρότασης της Επιτροπής 
διότι παρατείνει τα οφέλη για τους εκτελεστές και τους παραγωγούς του φωνογραφήματος, 
δεδομένου ότι τόσο οι ρήτρες για την εισφορά του 20% όσο και οι ρήτρες «εκμετάλλευσης ή 
στέρησης» εξασφαλίζουν ότι οι εκτελεστές και ιδίως οι μουσικοί συνοδείας θα επωφεληθούν 
σημαντικά από την παράταση της διάρκειας προστασίας και ότι τα δικαιώματά τους είναι 
επαρκώς προστατευμένα.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης πιστεύει ότι το όριο των 2 εκ. ευρώ για τους 
παραγωγούς δεν είναι απαραίτητο διότι ενδέχεται να παρεμποδίσει ορισμένους εκτελεστές 
από το να λάβουν τα έσοδα που έχουν ανάγκη και συνεπώς συνιστά την κατάργησή του. 
Παρομοίως, οι προτάσεις να αφαιρεθούν τα δικαιώματα των εκτελεστών πρέπει να 
απορριφθούν διότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει τους καλλιτέχνες και τους εκτελεστές σε 
μειονεκτική θέση από οικονομική άποψη. 

Ο συντάκτης της παρούσας υποστηρίζει θερμά την χρήση των καθαρών εσόδων ως μέτρου 
για την εισφορά του 20% διότι εξασφαλίζεται έτσι ότι οι παραγωγοί θα μπορούν να αφαιρούν 
εύλογες δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την διαχείριση της παράτασης της διάρκειας 
προστασίας του φωνογραφήματος. Πρέπει βεβαίως να διασφαλιστεί ότι μόνο εκείνες οι 
δαπάνες που σχετίζονται άμεσα θα μπορούν να αφαιρεθούν ούτως ώστε να διασφαλιστεί η 
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εύλογη και σταθερή αμοιβή των εκτελεστών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν τη 
δυνατότητα για ψηφιακή διανομή των 
φωνογραφημάτων σε νόμιμες 
επιγραμμικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο 
αυτό περιλαμβάνονται και 
φωνογραφήματα περασμένων ετών και 
δημιουργείται η ευκαιρία πωλήσεων 
λιγότερο δημοφιλών φωνογραφημάτων, 
που θα φέρουν έσοδα σε παλαιότερους 
και λιγότερο δημοφιλείς καλλιτέχνες.    

Or. el

Αιτιολόγηση

Η παράταση του χρόνου διαρκείας της προστασίας των συγγενικών δικαιωμάτων θα αυξήσει το 
κίνητρο των δισκογραφικών εταιρειών για ψηφιοποίηση των καταλόγων τους. Οι υπηρεσίες της 
επιγραμμικής διανομής θα δημιουργήσουν, έτσι, μια νέα προοπτική για πολλές ηχογραφήσεις 
δημιουργώντας νέες πηγές εσόδων στους καλλιτέχνες. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση παλιότερων
φωνογραφημάτων εξασφαλίζει εισόδημα σε παλαιούς  ή λιγότερο δημοφιλείς καλλιτέχνες, που 
θα επωφεληθούν από τις λεγόμενες "πωλήσεις longtail"..
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

. (5β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί 
την Επιτροπή να κινήσει διαδικασία 
αξιολόγησης αντικτύπου παρόμοια με 
εκείνη που πραγματοποιήθηκε για την 
μουσική βιομηχανία για να αξιολογηθεί 
κατά πόσον είναι αναγκαία η παράταση 
της περιόδου προστασίας που ισχύει επί 
του παρόντος στον οπτικοακουστικό 
τομέα (καλλιτέχνες, ερμηνευτές ή 
εκτελεστές, παραγωγούς και φορείς 
εκπομπών).

Αιτιολόγηση
Κατ· αρχήν, η δημιουργική συνεισφορά όλων των εκτελεστών πρέπει να αναγνωριστεί και να 
αντικατοπτρίζεται στην οδηγία. Εντούτοις, δεδομένου ότι  καμία αξιολόγηση αντικτύπου δεν 
έχει πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή όσον αφορά τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης παράτασης 
της περιόδου προστασίας για ερμηνευτές ή εκτελεστές σε άλλους τομείς, δεν φαίνεται σε αυτό το 
στάδιο εύλογη μία τέτοια παράταση. Συνεπώς, ανατίθεται με την παρούσα στην Επιτροπή η 
διεξαγωγή αξιολόγησης αντικτύπου στον οπτικοακουστικό τομέα.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το πρώτο μεταβατικό συνοδευτικό 
μέτρο δεν πρέπει να συνεπάγεται 
δυσανάλογο διοικητικό φόρτο για τους 
μικρούς και μεσαίους παραγωγούς 
φωνογραφημάτων. Επομένως, τα κράτη 
μέλη θα είναι ελεύθερα να χορηγούν 
απαλλαγή σε ορισμένους παραγωγούς 
φωνογραφημάτων που κρίνονται μικροί 
και μεσαίοι λόγω των ετήσιων εσόδων 
που αποκομίζουν από την εμπορική 
εκμετάλλευση φωνογραφημάτων.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Αφού το συνοδευτικό μεταβατικό μέτρο του 20% υπολογίζεται με βάση τα καθαρά έσοδα, δεν 
θα υπάρχουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις των ΜΜΕ και άρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
όλοι οι εκτελεστές θα λάβουν αυτά τα ποσά, είναι λογικό να συμπεριληφθούν στο μέτρο. 

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα χρηματικά αυτά ποσά πρέπει να 
προορίζονται αποκλειστικά προς όφελος 
των ερμηνευτών ή εκτελεστών των οποίων 
οι ερμηνείες ή εκτελέσεις έχουν 
ενσωματωθεί σε ένα φωνογράφημα και οι 
οποίοι έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματά 
τους στον παραγωγό φωνογραφημάτων με 
αντάλλαγμα μια εφάπαξ πληρωμή. Τα 
χρήματα που δεσμεύονται με αυτόν τον 
τρόπο πρέπει να διανέμονται στους μη 
επώνυμους ερμηνευτές ή εκτελεστές 
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε ατομική 
βάση. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτήσουν να ανατεθεί η διανομή των 
χρημάτων αυτών στις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης που εκπροσωπούν τους 
ερμηνευτές ή εκτελεστές.  Οι εθνικές 
διατάξεις περί μη διανεμητέων 
εισοδημάτων είναι δυνατόν να 
εφαρμοστούν όταν ανατίθεται η διανομή 
των χρημάτων αυτών στις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης

(13) Τα χρηματικά αυτά ποσά πρέπει να 
προορίζονται αποκλειστικά προς όφελος 
των ερμηνευτών ή εκτελεστών των οποίων 
οι ερμηνείες ή εκτελέσεις έχουν 
ενσωματωθεί σε ένα φωνογράφημα και οι 
οποίοι έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματά 
τους στον παραγωγό φωνογραφημάτων με 
αντάλλαγμα μια εφάπαξ πληρωμή. Τα 
χρήματα που δεσμεύονται με αυτόν τον 
τρόπο πρέπει να διανέμονται στους μη 
επώνυμους ερμηνευτές ή εκτελεστές 
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε ατομική 
βάση. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
διασφαλίσουν ότι ανατίθεται η διανομή 
των χρημάτων αυτών στις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν 
τους ερμηνευτές ή εκτελεστές.  Οι εθνικές 
διατάξεις περί μη διανεμητέων 
εισοδημάτων είναι δυνατόν να 
εφαρμοστούν. Βάσει των αρχών που 
ορίζει η Οικουμενική Διακήρυξη της 
UNESCO για την Πολιτιστική 
Ποικιλομορφία, οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης οφείλουν να παίξουν το 
θεμελιώδη ρόλο τους στη διαφύλαξη της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ένα δεύτερο συνοδευτικό μεταβατικό 
μέτρο πρέπει να είναι ότι τα δικαιώματα 
για την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας 
ή εκτέλεσης πρέπει να επανέλθουν στον 
εκτελεστή εάν ένας παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προσφέρει προς 
πώληση επαρκή ποσότητα αντιγράφων 
ενός φωνογραφήματος το οποίο ελλείψει 
της παράτασης της διάρκειας προστασίας 
θα είχε καταστεί δημόσιο κτήμα ή δεν 
καθιστά το εν λόγω φωνογράφημα 
διαθέσιμο στο κοινό. Κατά συνέπεια, τα 
δικαιώματα του παραγωγού 
φωνογραφημάτων επί του 
φωνογραφήματος πρέπει να λήξουν, 
προκειμένου να αποφευχθεί μια 
κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας τα 
δικαιώματα αυτά θα συνυπήρχαν με 
εκείνα του ερμηνευτή ή εκτελεστή στην 
υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή 
εκτέλεσης ενώ τα τελευταία δικαιώματα 
δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται 
πλέον στον παραγωγό φωνογραφημάτων.

(15) Ένα δεύτερο συνοδευτικό μεταβατικό 
μέτρο πρέπει να είναι ότι εάν ένας 
παραγωγός φωνογραφημάτων δεν 
προσφέρει πλέον προς πώληση επαρκή 
ποσότητα αντιγράφων τουλάχιστον μίας 
έκδοσης ενός φωνογραφήματος το οποίο 
ελλείψει της παράτασης της διάρκειας 
προστασίας θα είχε καταστεί δημόσιο 
κτήμα ή δεν καθιστά τουλάχιστον μία 
έκδοση του εν λόγω φωνογραφήματος 
διαθέσιμη στο κοινό, ο ερμηνευτής ή 
εκτελεστής μπορεί να ζητήσει από τον 
παραγωγό να το πράξει και, εάν ο 
παραγωγός δεν ικανοποιήσει αυτό το 
αίτημα εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής 
μπορεί να καταγγείλει την εκχώρηση των 
δικαιωμάτων για την υλική ενσωμάτωση 
της συγκεκριμένης ερμηνείας ή 
εκτέλεσης.

Αιτιολόγηση

Αποτελεί εύλογη απαίτηση έναντι των παραγωγών φωνογραφημάτων ότι θα πρέπει να παρέχουν 
στο κοινό σε ικανές ποσότητες μία εκδοχή του εν λόγω φωνογραφήματος.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Αυτό το συνοδευτικό μέτρο πρέπει (16) Αυτό το συνοδευτικό μέτρο πρέπει 
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επίσης να εξασφαλίζει ότι ένα 
φωνογράφημα δεν θα προστατεύεται πλέον 
εφόσον δεν έχει τεθεί στην διάθεση του 
κοινού μετά από μια ορισμένη χρονική 
περίοδο μετά την παράταση της διάρκειας 
προστασίας, επειδή οι κάτοχοι των 
δικαιωμάτων δεν το εκμεταλλεύονται ή 
επειδή δεν μπορεί να βρεθεί ή να 
ταυτοποιηθεί ο παραγωγός του 
φωνογραφήματος ή οι εκτελεστές. Εάν, 
μετά την ανάκτηση των δικαιωμάτων, ο 
εκτελεστής είχε στη διάθεσή του μια 
εύλογη χρονική περίοδο για να 
καταστήσει διαθέσιμο στο κοινό το 
φωνογράφημα το οποίο, αν δεν είχε 
παραταθεί η διάρκεια προστασίας, δεν θα 
προστατευόταν πλέον, και το 
φωνογράφημα δεν έχει τεθεί στην 
διάθεση του κοινού, λήγουν τα 
δικαιώματα στο φωνογράφημα και στην 
υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή 
εκτέλεσης.

επίσης να εξασφαλίζει ότι ένα 
φωνογράφημα δεν θα προστατεύεται πλέον 
εφόσον δεν έχει τεθεί στην διάθεση του 
κοινού μετά από μια ορισμένη χρονική 
περίοδο μετά την παράταση της διάρκειας 
προστασίας, επειδή οι κάτοχοι των 
δικαιωμάτων δεν το εκμεταλλεύονται ή 
επειδή δεν μπορεί να βρεθεί ή να 
ταυτοποιηθεί ο παραγωγός του 
φωνογραφήματος ή οι εκτελεστές.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (17α) Στα συνοδευτικά μεταβατικά μέτρα 
συγκαταλέγεται η υποχρεωτική συλλογική 
άσκηση των δικαιωμάτων των 
εκτελεστών και των παραγωγών 
φωνογραφημάτων όσον αφορά τις κατ’ 
αίτηση υπηρεσίες από τους οργανισμούς 
αναμετάδοσης για τις ραδιοφωνικές ή 
τηλεοπτικές παραγωγές τους, των οποίων 
αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί η μουσική 
νομίμως δημοσιευθέντων 
φωνογραφημάτων. Αυτό το σύστημα 
συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων 
συμπληρώνει το καθεστώς αμοιβών για 
την μετάδοση νομίμως δημοσιευθέντων 
φωνογραφημάτων βάσει του άρθρου 8(2) 
της οδηγίας 2006/115/ΕΚ περί 
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εκμίσθωσης και δανεισμού και 
εξασφαλίζει ότι, καθ` όλη τη διάρκεια της 
περιόδου προστασίας, οι ενδιαφερόμενοι 
εκτελεστές και παραγωγοί 
φωνογραφημάτων λαμβάνουν επίσης 
δίκαιο μερίδιο της αμοιβής για την κατ’ 
αίτηση χρήση παραγωγής αναμετάδοσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (19β) Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
μεριμνήσουν προκειμένου να συνοδευτεί 
η πρόταση παράτασης της διάρκειας 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
εκτελεστών με νομοθετικές διατάξεις 
προστασίας αυτών όσον αφορά τους 
δίκαιους συμβατικούς όρους μεταβίβασης 
ή εκχώρησης 

Αιτιολόγηση

Δεν συντρέχει λόγος εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τους όρους των συμβάσεων 
μεταβίβασης ή εκχώρησης· τα κράτη μέλη εντούτοις οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι μουσικοί 
συνοδείας δεν έχουν συνήθως πραγματική διαπραγματευτική δύναμη και συνεπώς οι όροι 
αυτών των συμβάσεων τείνουν να είναι ετεροβαρείς.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/EΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 4 –  εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι 
ένας παραγωγός φωνογραφημάτων του 

διαγράφεται
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οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, 
κατά τη διάρκεια του έτους που 
προηγείται αυτού για το οποίο 
καταβάλλεται η εν λόγω αμοιβή, δεν 
υπερβαίνει το κατώτατο όριο των 2 
εκατομμυρίων €, δεν θα έχει την 
υποχρέωση να δεσμεύσει τουλάχιστον το 
20 τοις εκατό των εισοδημάτων που έχει 
αποκομίσει, κατά τη διάρκεια του έτους 
που προηγείται αυτού για το οποίο 
καταβάλλεται η εν λόγω αμοιβή, από την 
αναπαραγωγή, τη διανομή και τη διάθεση 
εκείνων των φωνογραφημάτων για τα 
οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 
1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν 
τροποποιηθεί από την οδηγία [// να 
συμπληρωθεί: ο αριθμός της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο 
παραγωγός φωνογραφημάτων δεν 
προστατεύονται πλέον στις 31 
Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.

Αιτιολόγηση

Αφού το συνοδευτικό μεταβατικό μέτρο του 20% υπολογίζεται με βάση τα καθαρά έσοδα, δεν 
θα υπάρχουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις των ΜΜΕ και άρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
όλοι οι εκτελεστές θα λάβουν αυτά τα ποσά, είναι λογικό να συμπεριληφθούν στο μέτρο. 

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/EΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν 
εάν και σε ποιο βαθμό μπορεί να 
επιβληθεί η διαχείριση του δικαιώματος 
να λαμβάνεται ετήσια συμπληρωματική 
αμοιβή που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης.

5. Τα κράτη μέλη θα διασφαλίζουν ότι η 
διαχείριση του δικαιώματος λήψης 
ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 ανατίθεται 
στην εταιρία συλλογικής διαχείρισης.
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Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να διανέμουν με τον πλέον 
ακριβοδίκαιο τρόπο και επί ατομικής βάσεως τις αμοιβές που εισπράχθηκαν στο όνομα των 
καλλιτεχνών.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/EΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  5α. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
θα διανέμουν αυτές τις αμοιβές επί 
ατομικής βάσεως έχοντας λάβει υπόψη 
την χρήση που έγινε των ερμηνειών και 
των εκτελέσεων κάθε καλλιτέχνη.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να διανέμουν με τον πλέον 
ακριβοδίκαιο τρόπο και επί ατομικής βάσεως τις αμοιβές που εισπράχθηκαν στο όνομα των 
καλλιτεχνών.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/EΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Όσον αφορά την διαχείριση των 
δικαιωμάτων σχετικά με τις κατ’ αίτηση 
υπηρεσίες από τους οργανισμούς 
αναμετάδοσης για τις ραδιοφωνικές ή 
τηλεοπτικές παραγωγές τους, των οποίων 
τμήμα αποτελεί η μουσική νομίμως 
δημοσιευθέντων φωνογραφημάτων, τα 
κράτη μέλη θα μεριμνήσουν προκειμένου 
τα δικαιώματα των εκτελεστών και 
παραγωγών φωνογραφημάτων να 
επιτρέψουν ή να απαγορεύσουν παρόμοια 
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χρήση θα μπορούν να ασκούνται μόνο 
μέσω της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης που εγκαθιδρύθηκε για να 
εισπράττει και να καταβάλλει την αμοιβή 
που προκύπτει από την εκπομπή αυτών 
των φωνογραφημάτων.

Αιτιολόγηση
The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. In order to achieve both 
efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) 
Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast 
productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a 
mandatory collective licensing scheme for such use.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/EΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν, μετά τη στιγμή κατά την οποία, 
δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 
με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί 
από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: 
αριθμός της παρούσας τροποποιητικής 
οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής 
και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν 
προστατεύονται πλέον όσον αφορά την 
υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή 
εκτέλεσης και το φωνογράφημα, 
αντιστοίχως, ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων παύει να προσφέρει 
προς πώληση αντίγραφα του 
φωνογραφήματος σε επαρκή ποσότητα ή 
να το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό, με 
ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει 
πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που 
μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση μεταβίβασης ή 
εκχώρησης. Όταν ένα φωνογράφημα 

6. Εάν, μετά τη στιγμή κατά την οποία, 
δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 
με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί 
από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: 
αριθμός της παρούσας τροποποιητικής 
οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής 
και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν 
προστατεύονται πλέον όσον αφορά την 
υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή 
εκτέλεσης και το φωνογράφημα, 
αντιστοίχως, ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προσφέρει πλέον 
προς πώληση αντίγραφα τουλάχιστον μίας 
έκδοσης του φωνογραφήματος σε επαρκή 
ποσότητα ή καθιστά διαθέσιμη στο κοινό, 
με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, 
τουλάχιστον μία έκδοση του 
φωνογραφήματος κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε 
αυτήν σε τόπο και χρόνο που μπορεί να 
επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής μπορεί να 
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περιέχει την υλική ενσωμάτωση των 
ερμηνειών ή εκτελέσεων ενός πλήθους 
εκτελεστών, αυτοί μπορούν μόνο από 
κοινού να καταγγείλουν τις συμβάσεις 
μεταβίβασης ή εκχώρησης που έχουν 
συνάψει. Εάν η σύμβαση μεταβίβασης ή 
εκχώρησης διακοπεί σύμφωνα με τις 
προτάσεις 1 ή 2, λήγουν τα δικαιώματα 
του παραγωγού φωνογραφημάτων επί του 
φωνογραφήματος.

ζητήσει από τον παραγωγό να το πράξει 
και, εάν ο παραγωγός δεν ικανοποιήσει 
αυτό το αίτημα εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής 
μπορεί να καταγγείλει ή να μεταβιβάσει 
την εκχώρηση των δικαιωμάτων επί του 
συγκεκριμένου φωνογραφήματος.

Αιτιολόγηση

Αποτελεί εύλογη απαίτηση έναντι των παραγωγών φωνογραφημάτων ότι θα πρέπει να παρέχουν 
στο κοινό σε ικανές ποσότητες μία εκδοχή του εν λόγω φωνογραφήματος

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/EΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν, ένα έτος μετά τη στιγμή κατά την 
οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 
1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν 
τροποποιηθεί από την οδηγία [// να 
συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο 
εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται 
πλέον όσον αφορά την υλική 
ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης 
και το φωνογράφημα, αντιστοίχως, το 
φωνογράφημα δεν έχει καταστεί 
διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή 
ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε 
αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να 
επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, λήγουν τα 
δικαιώματα του παραγωγού 
φωνογραφημάτων στο φωνογράφημα και 
τα δικαιώματα των εκτελεστών στην 
υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή 
εκτέλεσής τους.»

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση
Οι ρήτρες «εκμετάλλευσης ή στέρησης» έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύσουν τα δικαιώματα 
των εκτελεστών και για να διασφαλίσουν ότι οι παραγωγοί φωνογραφημάτων δεν θα μπορούν 
να περικόψουν αυτά τα δικαιώματα. Το άρθρο 10,  παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο επιτυγχάνει 
κάτι τέτοιο ενώ τα επιπλέον μέτρα του δευτέρου εδαφίου δεν εμπεριέχουν καμία περαιτέρω 
ωφέλεια για τους εκτελεστές - αντιθέτως δε υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουν.
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