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Τροπολογία 3
Eva Lichtenberger

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
-

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται επέκταση της χρονικής διάρκειας προστασίας των πνευματικών
δικαιωμάτων έτσι όπως το προτείνει η Επιτροπή, διότι δεν θα βοηθούσε σε καμία περίπτωση
την κοινωνική και καλλιτεχνική κατάσταση των εκτελεστών. Μάλλον θα προκαλούσε αύξηση
των κερδών των φωνογραφικών εταιριών. Η προτεινόμενη οδηγία είναι ένα από τα χειρότερα
παραδείγματα προάσπισης τομεακών συμφερόντων και θα ζημιώσει σοβαρά την ευρωπαϊκή
προσπάθεια στα πεδία της καινοτομίας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Τροπολογία 4
Katalin Lévai

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Βάσει της οδηγίας 2006/116/EK, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη διάρκεια 
προστασίας του δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών 
δικαιωμάτων, η διάρκεια προστασίας για 
τους ερμηνευτές ή εκτελεστές και τους 
παραγωγούς των φωνογραφημάτων 
καθορίζεται σε 50 έτη.

(1) Βάσει της οδηγίας 2006/116/EK, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη διάρκεια 
προστασίας του δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών 
δικαιωμάτων, η διάρκεια προστασίας για 
τους ερμηνευτές ή εκτελεστές και τους 
παραγωγούς των φωνογραφημάτων καθώς 
και για τους παραγωγούς ταινιών
καθορίζεται σε 50 έτη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

H EE οφείλει να συνεχίσει να προσφέρει στους παραγωγούς φωνογραφημάτων και στους
παραγωγούς ταινιών την ίδια χρονική διάρκεια προστασίας των συγγενών δικαιωμάτων τους. 
Δεν υπάρχουν πολιτικοί, πολιτιστικοί ή οικονομικοί λόγοι να προστατεύει η ΕΕ τις εγγραφές
ήχου για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι τις ταινίες. Δεν δικαιολογείται, να προστατεύονται οι
ταινίες μόνο για διάστημα 50 ετών και οι ηχογραφήσεις για 95 έτη εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 5
Katalin Lévai

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Για τους παραγωγούς ταινιών, η 
περίοδος αρχίζει με την υλική 
ενσωμάτωση της ταινίας ή από την 
ημερομηνία πρώτης δημοσίευσής της ή 
παρουσίασής της στο κοινό μέσα σε 50 
έτη από την υλική ενσωμάτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

H EE οφείλει να συνεχίσει να προσφέρει στους παραγωγούς φωνογραφημάτων και στους
παραγωγούς ταινιών την ίδια χρονική διάρκεια προστασίας των συγγενών δικαιωμάτων τους. 
Δε υπάρχουν πολιτικοί, πολιτιστικοί ή οικονομικοί λόγοι να προστατεύει η ΕΕ τις εγγραφές
ήχου για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι τις ταινίες. Δεν δικαιολογείται, να προστατεύονται οι
ταινίες μόνο για διάστημα 50 ετών και οι ηχογραφήσεις για 95 έτη εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 6
Bert Doorn

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές αρχίζουν 
εν γένει τη σταδιοδρομία τους σε νεαρή 
ηλικία και η σημερινή πεντηκονταετής 

(5) Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές αρχίζουν 
εν γένει τη σταδιοδρομία τους σε νεαρή 
ηλικία και η σημερινή πεντηκονταετής 
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διάρκεια προστασίας όσον αφορά τις 
ερμηνείες ή εκτελέσεις που έχουν 
ενσωματωθεί σε φωνογραφήματα και όσον 
αφορά τα φωνογραφήματα συχνά δεν 
προστατεύει τις ερμηνείες ή εκτελέσεις 
τους σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. Οι 
εκτελεστές αντιμετωπίζουν ως εκ τούτου 
ένα εισοδηματικό κενό προς το τέλος του 
βίου τους. Επίσης, συχνά δεν είναι σε θέση 
να στηριχθούν στα δικαιώματά τους 
προκειμένου να αποτρέψουν ή να 
περιορίσουν απαράδεκτες χρήσεις των 
ερμηνειών ή εκτελέσεών τους που 
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του βίου 
τους.

διάρκεια προστασίας όσον αφορά τις 
ερμηνείες ή εκτελέσεις που έχουν 
ενσωματωθεί σε φωνογραφήματα και όσον 
αφορά τα φωνογραφήματα συχνά δεν 
προστατεύει τις ερμηνείες ή εκτελέσεις 
τους σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. Οι 
εκτελεστές αντιμετωπίζουν ως εκ τούτου 
ένα εισοδηματικό κενό προς το τέλος του 
βίου τους. Επίσης, συχνά δεν είναι σε θέση 
να στηριχθούν στα δικαιώματά τους 
προκειμένου να αποτρέψουν ή να 
περιορίσουν απαράδεκτες χρήσεις των 
ερμηνειών ή εκτελέσεών τους που 
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του βίου 
τους. Συνεπώς, με την παρούσα οδηγία
προσφέρεται ένα καθεστώς βάσει του
οποίου η προστασία του έργου λήγει είτε
50 έτη μετά την ενσωμάτωση ή την 
παρουσίασή του στο κοινό, είτε με το 
θάνατο του ερμηνευτή, όποιο χρονικό 
διάστημα από τα δυο είναι το μεγαλύτερο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την τροπολογία στο άρθρο 3(1).

Τροπολογία 7
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές αρχίζουν 
εν γένει τη σταδιοδρομία τους σε νεαρή 
ηλικία και η σημερινή πεντηκονταετής 
διάρκεια προστασίας όσον αφορά τις 
ερμηνείες ή εκτελέσεις που έχουν 
ενσωματωθεί σε φωνογραφήματα και 
όσον αφορά τα φωνογραφήματα συχνά 
δεν προστατεύει τις ερμηνείες ή εκτελέσεις 
τους σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. Οι 

(5) Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές αρχίζουν 
εν γένει τη σταδιοδρομία τους σε νεαρή 
ηλικία και η σημερινή πεντηκονταετής 
διάρκεια προστασίας όσον αφορά την 
ενσωμάτωση ερμηνειών ή εκτελέσεων
συχνά δεν προστατεύει τις ερμηνείες ή 
εκτελέσεις τους σε όλη τη διάρκεια του 
βίου τους. Οι εκτελεστές αντιμετωπίζουν 
ως εκ τούτου ένα εισοδηματικό κενό προς 
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εκτελεστές αντιμετωπίζουν ως εκ τούτου 
ένα εισοδηματικό κενό προς το τέλος του 
βίου τους. Επίσης, συχνά δεν είναι σε θέση 
να στηριχθούν στα δικαιώματά τους 
προκειμένου να αποτρέψουν ή να 
περιορίσουν απαράδεκτες χρήσεις των 
ερμηνειών ή εκτελέσεών τους που 
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του βίου 
τους.

το τέλος του βίου τους. Επίσης, συχνά δεν 
είναι σε θέση να στηριχθούν στα 
δικαιώματά τους προκειμένου να 
αποτρέψουν ή να περιορίσουν 
απαράδεκτες χρήσεις των ερμηνειών ή 
εκτελέσεών τους που εμφανίζονται κατά τη 
διάρκεια του βίου τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργική συμβολή όλων των ερμηνευτών πρέπει να αναγνωριστεί και να αντανακλάται
στην τροποποίηση της οδηγίας. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει το πεδίο της πρότασης να
διευρυνθεί ώστε οι ερμηνευτές/εκτελεστές οπτικοακουστικών έργων να μπορέσουν επίσης να 
ωφεληθούν από την παράταση της χρονικής διάρκειας της προστασίας. Γι΄αυτό, προτείνεται να
απαλειφθεί ως προς την προστασία μιας ερμηνείας η ενσωμάτωσή της σε φωνογράφημα ή σε 
άλλο υλικό. (Σύνδεση με την τροπολογία στο άρθρο 3, παράγρ. 1 της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ).

Τροπολογία 8
Renate Weber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές αρχίζουν 
εν γένει τη σταδιοδρομία τους σε νεαρή 
ηλικία και η σημερινή πεντηκονταετής 
διάρκεια προστασίας όσον αφορά τις 
ερμηνείες ή εκτελέσεις που έχουν 
ενσωματωθεί σε φωνογραφήματα και 
όσον αφορά τα φωνογραφήματα συχνά 
δεν προστατεύει τις ερμηνείες ή εκτελέσεις 
τους σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. Οι 
εκτελεστές αντιμετωπίζουν ως εκ τούτου 
ένα εισοδηματικό κενό προς το τέλος του 
βίου τους. Επίσης, συχνά δεν είναι σε θέση 
να στηριχθούν στα δικαιώματά τους 
προκειμένου να αποτρέψουν ή να 
περιορίσουν απαράδεκτες χρήσεις των 
ερμηνειών ή εκτελέσεών τους που 

(5) Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές αρχίζουν 
εν γένει τη σταδιοδρομία τους σε νεαρή 
ηλικία και η σημερινή πεντηκονταετής 
διάρκεια προστασίας όσον αφορά την 
ενσωμάτωση ερμηνειών ή εκτελέσεων
συχνά δεν προστατεύει τις ερμηνείες ή 
εκτελέσεις τους σε όλη τη διάρκεια του 
βίου τους. Οι εκτελεστές αντιμετωπίζουν 
ως εκ τούτου ένα εισοδηματικό κενό προς 
το τέλος του βίου τους. Επίσης, συχνά δεν 
είναι σε θέση να στηριχθούν στα 
δικαιώματά τους προκειμένου να 
αποτρέψουν ή να περιορίσουν 
απαράδεκτες χρήσεις των ερμηνειών ή 
εκτελέσεών τους που εμφανίζονται κατά τη 
διάρκεια του βίου τους.
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εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του βίου 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργική συμβολή όλων των ερμηνευτών πρέπει να αναγνωριστεί και να αντανακλάται
στην τροποποίηση της οδηγίας. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει το πεδίο της πρότασης να
διευρυνθεί ώστε οι ερμηνευτές/εκτελεστές οπτικοακουστικών έργων να μπορέσουν επίσης να 
ωφεληθούν από την παράταση της χρονικής διάρκειας της προστασίας. Γι΄αυτό, προτείνεται να
απαλειφθεί ως προς την προστασία μιας ερμηνείας η ενσωμάτωσή της σε φωνογράφημα ή σε 
άλλο υλικό. (Σύνδεση με την τροπολογία στο άρθρο 3, παράγρ. 1 της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ).

Τροπολογία 9
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει
μια διαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων
για την κατάσταση στον ευρωπαϊκό
οπτικοακουστικό κλάδο, κατά το
παράδειγμα της αξιολόγησης που έκανε
για τον μουσικό κλάδο,  για να εξετάσει
την πιθανή ανάγκη επέκτασης της
διάρκειας της προστασίας των
δικαιωμάτων πνευματικής προστασίας
και στους παραγωγούς και σταθμούς του
οπτικοακουστικού κλάδου.

Or. en
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Τροπολογία 10
Eva Lichtenberger

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Η Επιτροπή οφείλει να ξεκινήσει μια
διαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων για
να εξετάσει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη
να επεκταθεί η διάρκεια προστασίας που
ισχύει σήμερα και στον οπτικοακουστικό
κλάδο (ερμηνευτές/εκτελεστές, 
παραγωγοί και σταθμοί).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν έκανε κάποια σοβαρή αξιολόγηση επιπτώσεων πριν υποβάλει την πρόταση
δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων, παρέλειψε να προσδιορίσει ποιος θα πληρώνει για τα
αναμενόμενα κέρδη της μουσικοβιομηχανίας μετά την επέκταση της διάρκειας της προστασίας
των πνευματικών δικαιωμάτων. 

Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα μιας νέας αξιολόγησης επιπτώσεων για να εκτιμηθεί η
πραγματική ανάγκη επέκτασης της διάρκειας προστασίας και στον οπτικοακουστικό τομέα.

Τροπολογία 11
Ignasi Guardans Cambó

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει 
μια διαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων 
για την κατάσταση στον ευρωπαϊκό 
οπτικοακουστικό κλάδο, κατά το 
παράδειγμα της αξιολόγησης που έκανε 
για τον μουσικό κλάδο,  για να εξετάσει 
την πιθανή ανάγκη επέκτασης της 
διάρκειας της προστασίας των 
δικαιωμάτων πνευματικής προστασίας 
και στον οπτικοακουστικό κλάδο
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(ερμηνευτές/εκτελεστές, παραγωγοί και
σταθμοί).

Or. en

Τροπολογία 12
Bert Doorn

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διάρκεια προστασίας για τις υλικές 
ενσωματώσεις των ερμηνειών ή 
εκτελέσεων και για τα φωνογραφήματα 
πρέπει επομένως να επεκταθεί στα 95 έτη 
από τη δημοσίευση του φωνογραφήματος 
και της ερμηνείας ή εκτέλεσης που έχει 
ενσωματωθεί σε αυτό. Εάν το 
φωνογράφημα ή η ερμηνεία ή εκτέλεση 
που έχει ενσωματωθεί σε ένα 
φωνογράφημα δεν έχει δημοσιευθεί μέσα 
στα πρώτα 50 έτη, τότε η διάρκεια 
προστασίας πρέπει να ισχύει για 95 έτη 
από την πρώτη παρουσίαση στο κοινό.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απλή επέκταση της διάρκειας προστασίας θα ωφελήσει κυρίως τις εταιρείες παραγωγής και
τους διάσημους καλλιτέχνες. Επί πλέον, οι συνέπειες σε επίπεδο κόστους τόσο για τους
καταναλωτές όσο και για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς δεν εξετάστηκαν καλά προτού
προταθεί η παράταση διάρκειας και το κόστος αυτό μάλλον θα αυξηθεί εξ αιτίας της. Η
τροπολογία επιδιώκει να εξισορροπήσει τα συμφέροντα των κατόχων των δικαιωμάτων και τα
συμφέροντα των χρηστών.
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Τροπολογία 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διάρκεια προστασίας για τις υλικές 
ενσωματώσεις των ερμηνειών ή 
εκτελέσεων και για τα φωνογραφήματα 
πρέπει επομένως να επεκταθεί στα 95 έτη 
από τη δημοσίευση του φωνογραφήματος 
και της ερμηνείας ή εκτέλεσης που έχει 
ενσωματωθεί σε αυτό. Εάν το 
φωνογράφημα ή η ερμηνεία ή εκτέλεση 
που έχει ενσωματωθεί σε ένα 
φωνογράφημα δεν έχει δημοσιευθεί μέσα 
στα πρώτα 50 έτη, τότε η διάρκεια 
προστασίας πρέπει να ισχύει για 95 έτη 
από την πρώτη παρουσίαση στο κοινό.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απλή επέκταση της διάρκειας προστασίας θα ωφελήσει κυρίως τις εταιρείες παραγωγής και
τους διάσημους καλλιτέχνες. Οι αμοιβές των καλλιτεχνών είναι κατά πρώτο λόγο θέμα 
συμβολαίων και όχι πνευματικών δικαιωμάτων. Στην πράξη, οι καλλιτέχνες θα αναγκαστούν να 
μοιραστούν το αμετάβλητο ποσόν των συλλεγόμενων δικαιωμάτων με πολύ περισσότερους 
δικαιούχους, εξ αιτίας της υπό εξέταση πρότασης. Επί πλέον, οι συνέπειες σε επίπεδο κόστους
τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς δεν εξετάστηκαν
καλά προτού προταθεί η παράταση διάρκειας και το κόστος αυτό μάλλον θα αυξηθεί εξ αιτίας 
της. 

Τροπολογία 14
Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διάρκεια προστασίας για τις υλικές 
ενσωματώσεις των ερμηνειών ή 
εκτελέσεων και για τα φωνογραφήματα

(7) Η διάρκεια προστασίας για τις υλικές
ενσωματώσεις των ερμηνειών ή
εκτελέσεων πρέπει επομένως να επεκταθεί.
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πρέπει επομένως να επεκταθεί στα 95 έτη 
από τη δημοσίευση του φωνογραφήματος 
και της ερμηνείας ή εκτέλεσης που έχει 
ενσωματωθεί σε αυτό. Εάν το 
φωνογράφημα ή η ερμηνεία ή εκτέλεση 
που έχει ενσωματωθεί σε ένα 
φωνογράφημα δεν έχει δημοσιευθεί μέσα 
στα πρώτα 50 έτη, τότε η διάρκεια 
προστασίας πρέπει να ισχύει για 95 έτη 
από την πρώτη παρουσίαση στο κοινό.

Εάν ο εκτελεστής είναι ακόμη εν ζωή
μετά το τέλος της κατά την Οδηγία 
2006/116/ΕΚ ισχύουσας περιόδου
προστασίας, τότε τα δικαιώματα 
εκτέλεσης συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι το 
τέλος του βίου του εκτελεστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επέκταση πρέπει να ισχύει μόνο για τους ερμηνευτές/εκτελεστές και μόνο μέχρι το θάνατό 
τους. Η πρόταση αντικατοπτρίζει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, που δεν έχει εναρμονιστεί. 
Η Επιτροπή ανέφερε ότι αρνήθηκε να ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβιάσει κατά της Ελλάδας, 
διότι θεωρεί την ελληνική νομοθεσία προτιμότερη από την ισχύουσα εναρμονισμένη. Δεν
δικαιολογείται καμία επέκταση για τους παραγωγούς φωνογραφημάτων, δεδομένου ότι η 
ισχύουσα 50ετής διάρκεια είναι υπεραρκετή για να καλύψουν οποιαδήποτε επένδυσή τους. 

Τροπολογία 15
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διάρκεια προστασίας για τις υλικές 
ενσωματώσεις των ερμηνειών ή 
εκτελέσεων και για τα φωνογραφήματα 
πρέπει επομένως να επεκταθεί στα 95 έτη 
από τη δημοσίευση του φωνογραφήματος 
και της ερμηνείας ή εκτέλεσης που έχει 
ενσωματωθεί σε αυτό. Εάν το 
φωνογράφημα ή η ερμηνεία ή εκτέλεση 
που έχει ενσωματωθεί σε ένα 
φωνογράφημα δεν έχει δημοσιευθεί μέσα 
στα πρώτα 50 έτη, τότε η διάρκεια 
προστασίας πρέπει να ισχύει για 95 έτη 
από την πρώτη παρουσίαση στο κοινό.

(7) Η διάρκεια προστασίας για τις υλικές
ενσωματώσεις των ερμηνειών ή
εκτελέσεων και τα φωνογραφήματα πρέπει
επομένως να επεκταθεί στα 95 έτη από το
αντίστοιχο σημείο εκκίνησης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η δημιουργική συμβολή όλων των ερμηνευτών πρέπει να αναγνωριστεί και να αντανακλάται
στην τροποποίηση της οδηγίας. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει το πεδίο της πρότασης να
διευρυνθεί ώστε οι ερμηνευτές/εκτελεστές οπτικοακουστικών έργων να μπορέσουν επίσης να 
ωφεληθούν από την παράταση της χρονικής διάρκειας της προστασίας. Γι΄αυτό, προτείνεται να
απαλειφθεί ως προς την προστασία μιας ερμηνείας η ενσωμάτωσή της σε φωνογράφημα ή σε 
άλλο υλικό. (Σύνδεση με την τροπολογία στο άρθρο 3, παράγρ. 1 της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ).

Τροπολογία 16
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διάρκεια προστασίας για τις υλικές 
ενσωματώσεις των ερμηνειών ή 
εκτελέσεων και για τα φωνογραφήματα
πρέπει επομένως να επεκταθεί στα 95 έτη 
από τη δημοσίευση του φωνογραφήματος 
και της ερμηνείας ή εκτέλεσης που έχει 
ενσωματωθεί σε αυτό. Εάν το 
φωνογράφημα ή η ερμηνεία ή εκτέλεση 
που έχει ενσωματωθεί σε ένα 
φωνογράφημα δεν έχει δημοσιευθεί μέσα 
στα πρώτα 50 έτη, τότε η διάρκεια 
προστασίας πρέπει να ισχύει για 95 έτη 
από την πρώτη παρουσίαση στο κοινό. 

(7) Η διάρκεια προστασίας για τις υλικές
ενσωματώσεις των ερμηνειών ή
εκτελέσεων πρέπει επομένως να μπορεί
να επεκταθεί στα 95 έτη σε περίπτωση
ανεπαρκούς αμοιβής. Η αίτηση μιας
τέτοιας επέκτασης πρέπει να αποτελεί
δικαίωμα του εκτελεστή/ερμηνευτή ή των
κληρονόμων του και να υποβάλλεται στον
OHIM (Οργανισμό Εναρμόνισης 
Εσωτερικής Αγοράς). Πρέπει να
εκδοθούν απλοί κανόνες για τις 
περιπτώσεις που αυτομάτως δίνουν
δικαίωμα επέκτασης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ένα σύστημα εγγραφών για επεκτάσεις, λόγω ανεπαρκούς αμοιβής, ώστε να
ελαχιστοποιηθούν οι επεκτάσεις και να αντιστοιχούν στις ανάγκες και απαιτήσεις χρησιμότητας.
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Τροπολογία 17
Renate Weber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διάρκεια προστασίας για τις υλικές 
ενσωματώσεις των ερμηνειών ή 
εκτελέσεων και για τα φωνογραφήματα
πρέπει επομένως να επεκταθεί στα 95 έτη 
από τη δημοσίευση του φωνογραφήματος
και της ερμηνείας ή εκτέλεσης που έχει 
ενσωματωθεί σε αυτό. Εάν το 
φωνογράφημα ή η ερμηνεία ή εκτέλεση 
που έχει ενσωματωθεί σε ένα 
φωνογράφημα δεν έχει δημοσιευθεί μέσα 
στα πρώτα 50 έτη, τότε η διάρκεια 
προστασίας πρέπει να ισχύει για 95 έτη 
από την πρώτη παρουσίαση στο κοινό. 

(7) Η διάρκεια προστασίας για τις υλικές 
ενσωματώσεις των ερμηνειών ή 
εκτελέσεων και για τις ηχογραφήσεις
πρέπει επομένως να επεκταθεί στα 95 έτη 
από τη δημοσίευση της ηχογράφησης και 
της ερμηνείας ή εκτέλεσης που έχει 
ενσωματωθεί σε αυτό. Εάν η ηχογράφηση
ή η ερμηνεία ή εκτέλεση που έχει 
ενσωματωθεί σε αυτήν δεν έχει 
δημοσιευθεί μέσα στα πρώτα 50 έτη, τότε 
η διάρκεια προστασίας πρέπει να ισχύει για 
95 έτη από την πρώτη παρουσίαση στο 
κοινό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργική συμβολή όλων των ερμηνευτών πρέπει να αναγνωριστεί και να αντανακλάται
στην τροποποίηση της οδηγίας. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει το πεδίο της πρότασης να
διευρυνθεί ώστε οι ερμηνευτές/εκτελεστές οπτικοακουστικών έργων να μπορέσουν επίσης να 
ωφεληθούν από την παράταση της χρονικής διάρκειας της προστασίας. Γι΄αυτό, προτείνεται να
απαλειφθεί ως προς την προστασία μιας ερμηνείας η ενσωμάτωσή της σε φωνογράφημα ή σε 
άλλο υλικό. (Σύνδεση με την τροπολογία στο άρθρο 3, παράγρ. 1 της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ).

Τροπολογία 18
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Κατά την περίοδο της επέκτασης, 
πρέπει να δίδονται άδειες εκτέλεσης. Επί
πλέον, πρέπει να δίδονται δωρεάν άδειες
εκτέλεσης σε ορισμένες περιπτώσεις
δημόσιας εκτέλεσης ή παρουσίασης σε 
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κοινό που δεν αναμένεται να υπερβαίνει 
τα 250 παρόντα άτομα. Δεν πρέπει να
υπάρχει κανένας φόρος για οποιαδήποτε
ιδιωτική αντιγραφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη είναι συμβατή με την πρόταση της Επιτροπής και με οποιοδήποτε είδος επέκτασης. Η
επέκταση πρέπει να επιδέχεται την παραχώρηση αδειών εκτέλεσης ώστε να είναι δυνατό ένα
μεγαλύτερο κέρδος. Θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις για το ύψος των δικαιωμάτων σε
τέτοιες περιπτώσεις. Προτείνεται η αυτόματη δωρεάν παραχώρηση κάποιων αδειών εκτέλεσης
ώστε να μην εμποδίζονται οι «βραδιές 60s’» και άλλες παρόμοιες δημοφιλείς εκδηλώσεις σε
μικρούς ιδιωτικούς κύκλους και για συγκέντρωση χρημάτων για αγαθοεργίες.

Τροπολογία 19
Katalin Lévai

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Τα δικαιώματα του παραγωγού της
πρώτης υλικής ενσωμάτωσης μιας
ταινίας πρέπει επίσης να επεκταθούν σε
95 έτη από τη δημοσίευση της ταινίας. 
Εάν η ταινία δεν έχει δημοσιευθεί εντός
των πρώτων 50 ετών, τότε η διάρκεια
προστασίας πρέπει να ισχύει για 95 έτη
από την πρώτη παρουσίαση στο κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να παρέχει στους παραγωγούς δίσκων και στους παραγωγούς ταινιών
την ίδια διάρκεια προστασίας για τα συγγενικά τους δικαιώματα. Δεν υπάρχουν πολιτικοί, 
πολιτιστικοί ή οικονομικοί λόγοι να προστατεύει η ΕΕ τις εγγραφές ήχου για μεγαλύτερο
διάστημα από ό,τι τις ταινίες. Πρέπει συνεπώς η διάρκεια προστασίας των δικαιωμάτων των 
παραγωγών ταινιών να επεκταθεί από τα 50 στα 95 έτη.
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Τροπολογία 20
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όταν συνάπτουν μια συμβατική σχέση 
με έναν παραγωγό φωνογραφημάτων, οι 
ερμηνευτές ή εκτελεστές είναι κατά 
κανόνα υποχρεωμένοι να εκχωρήσουν 
στους παραγωγούς φωνογραφημάτων τα 
αποκλειστικά δικαιώματά τους όσον 
αφορά την αναπαραγωγή, τη διανομή, 
την εκμίσθωση και τη διάθεση των 
υλικών ενσωματώσεών τους. Σε 
αντάλλαγμα, οι εκτελεστές εισπράττουν 
προκαταβολή επί των δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης και αρχίζουν να 
λαμβάνουν πληρωμές μόνο εφόσον ο 
παραγωγός φωνογραφημάτων αποσβέσει 
την αρχική προκαταβολή και αφαιρέσει 
διάφορα ποσά που προβλέπονται από τη 
σύμβαση. Οι εκτελεστές που έχουν 
δευτερεύοντα ρόλο και τα ονόματά τους 
δεν εμφανίζονται στον κατάλογο των 
συντελεστών («μη επώνυμοι εκτελεστές») 
συνήθως μεταβιβάζουν τα αποκλειστικά 
δικαιώματά τους με αντάλλαγμα μια 
εφάπαξ πληρωμή (μη επαναλαμβανόμενη 
αμοιβή). 

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεωρείται περιττό στοιχείο σε ένα σύστημα εγγραφών σε μητρώο.
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Τροπολογία 21
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όταν συνάπτουν μια συμβατική σχέση 
με έναν παραγωγό φωνογραφημάτων, οι 
ερμηνευτές ή εκτελεστές είναι κατά 
κανόνα υποχρεωμένοι να εκχωρήσουν 
στους παραγωγούς φωνογραφημάτων τα 
αποκλειστικά δικαιώματά τους όσον 
αφορά την αναπαραγωγή, τη διανομή, την 
εκμίσθωση και τη διάθεση των υλικών 
ενσωματώσεών τους. Σε αντάλλαγμα, οι 
εκτελεστές εισπράττουν προκαταβολή επί 
των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και 
αρχίζουν να λαμβάνουν πληρωμές μόνο 
εφόσον ο παραγωγός φωνογραφημάτων 
αποσβέσει την αρχική προκαταβολή και 
αφαιρέσει διάφορα ποσά που 
προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι 
εκτελεστές που έχουν δευτερεύοντα ρόλο 
και τα ονόματά τους δεν εμφανίζονται 
στον κατάλογο των συντελεστών («μη 
επώνυμοι εκτελεστές») συνήθως 
μεταβιβάζουν τα αποκλειστικά δικαιώματά 
τους με αντάλλαγμα μια εφάπαξ πληρωμή 
(μη επαναλαμβανόμενη αμοιβή).

(8) Όταν συνάπτουν μια συμβατική σχέση 
με έναν παραγωγό φωνογραφημάτων, οι 
ερμηνευτές ή εκτελεστές είναι κατά 
κανόνα υποχρεωμένοι να εκχωρήσουν 
στους παραγωγούς φωνογραφημάτων τα 
αποκλειστικά δικαιώματά τους όσον 
αφορά την αναπαραγωγή, τη διανομή, την 
εκμίσθωση και τη διάθεση των υλικών 
ενσωματώσεών τους. Σε αντάλλαγμα, οι 
εκτελεστές εισπράττουν προκαταβολή επί 
των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και 
αρχίζουν να λαμβάνουν πληρωμές μόνο 
εφόσον ο παραγωγός φωνογραφημάτων 
αποσβέσει την αρχική προκαταβολή και
αφαιρέσει διάφορα ποσά που 
προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι 
εκτελεστές που έχουν δευτερεύοντα ρόλο 
και τα ονόματά τους δεν εμφανίζονται 
στον κατάλογο των συντελεστών («μη 
επώνυμοι εκτελεστές») καθώς και 
ορισμένοι άλλοι εκτελεστές των οποίων 
τα ονόματα εμφανίζονται στον κατάλογο 
των συντελεστών (« επώνυμοι 
εκτελεστές»)  συνήθως μεταβιβάζουν τα 
αποκλειστικά δικαιώματά τους με 
αντάλλαγμα μια εφάπαξ πληρωμή (μη 
επαναλαμβανόμενη αμοιβή).

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάποιοι εκτελεστές των οποίων το όνομα εμφανίζεται στον κατάλογο των συντελεστών
μεταβιβάζουν τα αποκλειστικά δικαιώματά τους έναντι μιας εφάπαξ πληρωμής. Οι εκτελεστές
αυτοί πρέπει επίσης να ωφεληθούν από την συμπληρωματική αμοιβή.
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Τροπολογία 22
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για λόγους ασφαλείας δικαίου, πρέπει 
να οριστεί ότι, ελλείψει σαφών ενδείξεων 
περί του αντιθέτου, η συμβατική 
μεταβίβαση ή εκχώρηση των 
δικαιωμάτων επί της υλικής 
ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης 
που έχει συμφωνηθεί πριν από την 
ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη 
μέλη πρόκειται να εγκρίνουν τα μέτρα για 
την εφαρμογή της οδηγίας θα συνεχίσει 
να παράγει αποτελέσματα κατά τη 
διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου 
προστασίας. 

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θεωρείται απαραίτητο στοιχείο ενός συστήματος εγγραφών σε μητρώο, δεδομένου ότι
επιτρέπει επαναδιαπραγμάτευση.

Τροπολογία 23
Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για λόγους ασφαλείας δικαίου, πρέπει 
να οριστεί ότι, ελλείψει σαφών ενδείξεων 
περί του αντιθέτου, η συμβατική 
μεταβίβαση ή εκχώρηση των 
δικαιωμάτων επί της υλικής 
ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης 
που έχει συμφωνηθεί πριν από την 
ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη 
μέλη πρόκειται να εγκρίνουν τα μέτρα για 

(9) Προκειμένου να ωφεληθούν από την
επέκταση της διάρκειας περισσότερο οι
εκτελεστές/ερμηνευτές και λιγότερο οι
παραγωγοί δίσκων, πρέπει να οριστεί ότι  
οποιαδήποτε υπάρχουσα σύμβαση
αποσκοπούσα σε επέκταση των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
δεν έχει ισχύ σε ό,τι αφορά την
παραταθείσα περίοδο από τα 50 έτη μέχρι
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την εφαρμογή της οδηγίας θα συνεχίσει 
να παράγει αποτελέσματα κατά τη 
διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου 
προστασίας.

το θάνατο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να αποβεί πραγματικά η πρόσθετη διάρκεια σε όφελος των
εκτελεστών/ερμηνευτών. Συνεπώς, οι ήδη υφιστάμενες συμβατικές δεσμεύσεις δεν πρέπει να
ερμηνευθούν ότι προσφέρουν την πρόσθετη περίοδο στον παραγωγό του φωνογραφήματος. Για 
να αποτραπούν τα προβλήματα συντονισμού ως προς την πρόσθετη περίοδο, η διαχείριση των 
δικαιωμάτων πρέπει να ανατεθεί σε εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Τούτο θα απαιτήσει από
τις εταιρείες αυτές να διαχειρίζονται τα δικαιώματα αναπαραγωγής και διανομής σε σχέση με
υλικές ενσωματώσεις εκτελέσεων/ερμηνειών κατά την παραταθείσα περίοδο. Δεδομένου ότι οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα επιτρέπουν σε οποιονδήποτε φορέα να εκμεταλλεύεται την 
εκτέλεση/ερμηνεία, δεν θα απαιτηθεί ρήτρα «εκμετάλλευσης ή στέρησης (use it or lose it)» του 
δικαιώματος. Δεδομένου ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα διατηρούν τα στοιχεία των 
εκτελεστών/ερμηνευτών των οποίων το έργο ενσωματώνεται στο φωνογράφημα, μπορούν να 
διασκεδασθούν οι ανησυχίες περί τυχόν αδιαφάνειας ή ως προς το κατά πόσον ένα έργο έχει 
καταστεί δημόσιο κτήμα.

Τροπολογία 24
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
ερμηνευτές ή εκτελεστές που έχουν 
εκχωρήσει τα αποκλειστικά δικαιώματά 
τους στους παραγωγούς 
φωνογραφημάτων πριν από την 
παράταση της διάρκειας προστασίας θα 
επωφεληθούν πραγματικά από την εν 
λόγω παράταση, πρέπει να θεσπιστεί μια 
σειρά συνοδευτικών και μεταβατικών 
μέτρων. Αυτά τα μέτρα πρέπει να ισχύουν 
για τις συμβάσεις μεταξύ των 
ερμηνευτών ή εκτελεστών και των 
παραγωγών φωνογραφημάτων που 
συνεχίζουν πραγματικά να παράγουν 

Διαγράφεται
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αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της 
παρατεταμένης περιόδου προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θεωρείται απαραίτητο στοιχείο σε ένα σύστημα εγγραφών σε μητρώο.

Τροπολογία 25
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ένα πρώτο συνοδευτικό μεταβατικό 
μέτρο πρέπει να είναι ότι οι παραγωγοί 
φωνογραφημάτων έχουν την υποχρέωση 
να δεσμεύουν, τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο, τουλάχιστον το 20 τοις εκατό των 
εσόδων από τα αποκλειστικά δικαιώματα
διανομής, αναπαραγωγής και διάθεσης 
των φωνογραφημάτων τα οποία, ελλείψει 
της παράτασης της διάρκειας 
προστασίας συνεπεία της νόμιμης 
δημοσίευσης ή της νόμιμης παρουσίασης 
στο κοινό, θα είχαν καταστεί δημόσιο 
κτήμα. 

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για ένα σύστημα εγγραφής σε μητρώο, αν και δεν είναι ούτε
και ασύμβατο. Όμως, λόγω των μικρότερων ποσοτήτων που καλύπτονται, θεωρείται μη 
αξιόλογο.
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Τροπολογία 26
Sajjad Karim

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ένα πρώτο συνοδευτικό μεταβατικό 
μέτρο πρέπει να είναι ότι οι παραγωγοί 
φωνογραφημάτων έχουν την υποχρέωση 
να δεσμεύουν, τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο, τουλάχιστον το 20 τοις εκατό των 
εσόδων από τα αποκλειστικά δικαιώματα 
διανομής, αναπαραγωγής και διάθεσης των 
φωνογραφημάτων τα οποία, ελλείψει της 
παράτασης της διάρκειας προστασίας 
συνεπεία της νόμιμης δημοσίευσης ή της 
νόμιμης παρουσίασης στο κοινό, θα είχαν 
καταστεί δημόσιο κτήμα.

(11) Ένα πρώτο συνοδευτικό μεταβατικό 
μέτρο πρέπει να είναι ότι οι παραγωγοί 
φωνογραφημάτων έχουν την υποχρέωση 
να δεσμεύουν, τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο, τουλάχιστον το 20 τοις εκατό των 
εσόδων από τα αποκλειστικά δικαιώματα 
διανομής, αναπαραγωγής και διάθεσης των 
φωνογραφημάτων, μετά από αφαίρεση
όλων των δαπανών που συνδέονται
άμεσα με τη διαχείριση της
παραταθείσας περιόδου για τα εν λόγω
φωνογραφήματα τα οποία, ελλείψει της 
παράτασης της διάρκειας προστασίας 
συνεπεία της νόμιμης δημοσίευσης ή της 
νόμιμης παρουσίασης στο κοινό, θα είχαν 
καταστεί δημόσιο κτήμα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Λογικό είναι, προτού κληθούν οι παραγωγοί φωνογραφημάτων να καταβάλουν χρήματα στους
εκτελεστές, να μπορούν να αφαιρέσουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση της
παραταθείσας περιόδου προστασίας των δικαιωμάτων επί του συγκεκριμένου φωνογραφικού 
έργου. Τούτο θα μπορεί π.χ. να περικλείει τις πληρωμές ΦΠΑ και λογικές δαπάνες σχετιζόμενες 
με τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τα αποκλειστικά δικαιώματα, δαπάνες παραγωγής, 
διανομής και εμπορίας και άλλες λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν –αλλά μόνο 
όσες συνδέονται άμεσα με την παραταθείσα περίοδο.

Τροπολογία 27
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ένα πρώτο συνοδευτικό μεταβατικό (11) Ένα πρώτο συνοδευτικό μεταβατικό 
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μέτρο πρέπει να είναι ότι οι παραγωγοί 
φωνογραφημάτων έχουν την υποχρέωση 
να δεσμεύουν, τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο, τουλάχιστον το 20 τοις εκατό των 
εσόδων από τα αποκλειστικά δικαιώματα 
διανομής, αναπαραγωγής και διάθεσης των 
φωνογραφημάτων τα οποία, ελλείψει της 
παράτασης της διάρκειας προστασίας 
συνεπεία της νόμιμης δημοσίευσης ή της 
νόμιμης παρουσίασης στο κοινό, θα είχαν 
καταστεί δημόσιο κτήμα.

μέτρο πρέπει να είναι ότι οι παραγωγοί 
φωνογραφημάτων έχουν την υποχρέωση 
να δεσμεύουν, τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο, τουλάχιστον το 20 τοις εκατό των 
καθαρών εσόδων από τα αποκλειστικά 
δικαιώματα διανομής, αναπαραγωγής και 
διάθεσης των φωνογραφημάτων τα οποία, 
ελλείψει της παράτασης της διάρκειας 
προστασίας συνεπεία της νόμιμης 
δημοσίευσης ή της νόμιμης παρουσίασης 
στο κοινό, θα είχαν καταστεί δημόσιο 
κτήμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λογικό είναι, προτού κληθούν οι παραγωγοί φωνογραφημάτων να καταβάλουν χρήματα στους
εκτελεστές, να μπορούν να αφαιρέσουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση της
παραταθείσας περιόδου προστασίας των δικαιωμάτων επί του συγκεκριμένου φωνογραφικού 
έργου. Τούτο θα μπορεί π.χ. να περικλείει τις πληρωμές ΦΠΑ και λογικές δαπάνες σχετιζόμενες 
με τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τα αποκλειστικά δικαιώματα, δαπάνες παραγωγής, 
διανομής και εμπορίας και άλλες λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν –αλλά μόνο 
όσες συνδέονται άμεσα με την παραταθείσα περίοδο. 

Τροπολογία 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ένα πρώτο συνοδευτικό μεταβατικό 
μέτρο πρέπει να είναι ότι οι παραγωγοί 
φωνογραφημάτων έχουν την υποχρέωση 
να δεσμεύουν, τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο, τουλάχιστον το 20 τοις εκατό των 
εσόδων από τα αποκλειστικά δικαιώματα 
διανομής, αναπαραγωγής και διάθεσης των 
φωνογραφημάτων τα οποία, ελλείψει της 
παράτασης της διάρκειας προστασίας 
συνεπεία της νόμιμης δημοσίευσης ή της 
νόμιμης παρουσίασης στο κοινό, θα είχαν 
καταστεί δημόσιο κτήμα.

(11) Ένα πρώτο συνοδευτικό μεταβατικό 
μέτρο πρέπει να είναι ότι οι παραγωγοί 
φωνογραφημάτων έχουν την υποχρέωση 
να δεσμεύουν, τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο, τουλάχιστον το 20 τοις εκατό των 
καθαρών εσόδων από τα αποκλειστικά 
δικαιώματα διανομής, αναπαραγωγής και 
διάθεσης των φωνογραφημάτων τα οποία, 
ελλείψει της παράτασης της διάρκειας 
προστασίας συνεπεία της νόμιμης 
δημοσίευσης ή της νόμιμης παρουσίασης 
στο κοινό, θα είχαν καταστεί δημόσιο 
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κτήμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λογικό είναι, προτού κληθούν οι παραγωγοί φωνογραφημάτων να καταβάλουν χρήματα στους
εκτελεστές, να μπορούν να αφαιρέσουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση της
παραταθείσας περιόδου προστασίας των δικαιωμάτων επί του συγκεκριμένου φωνογραφικού 
έργου. Τούτο θα μπορεί π.χ. να περικλείει τις πληρωμές ΦΠΑ και λογικές δαπάνες σχετιζόμενες 
με τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τα αποκλειστικά δικαιώματα, δαπάνες παραγωγής, 
διανομής και εμπορίας και άλλες λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν –αλλά μόνο 
όσες συνδέονται άμεσα με την παραταθείσα περίοδο.

Τροπολογία 29
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ένα πρώτο συνοδευτικό μεταβατικό 
μέτρο πρέπει να είναι ότι οι παραγωγοί 
φωνογραφημάτων έχουν την υποχρέωση 
να δεσμεύουν, τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο, τουλάχιστον το 20 τοις εκατό των 
εσόδων από τα αποκλειστικά δικαιώματα 
διανομής, αναπαραγωγής και διάθεσης των 
φωνογραφημάτων τα οποία, ελλείψει της 
παράτασης της διάρκειας προστασίας 
συνεπεία της νόμιμης δημοσίευσης ή της 
νόμιμης παρουσίασης στο κοινό, θα είχαν 
καταστεί δημόσιο κτήμα.

(11) Ένα πρώτο συνοδευτικό μεταβατικό 
μέτρο πρέπει να είναι ότι οι παραγωγοί 
φωνογραφημάτων έχουν την υποχρέωση 
να δεσμεύουν, τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο, τουλάχιστον το 20 τοις εκατό των 
καθαρών εσόδων από τα αποκλειστικά 
δικαιώματα διανομής, αναπαραγωγής και 
διάθεσης των φωνογραφημάτων τα οποία,
ελλείψει της παράτασης της διάρκειας 
προστασίας συνεπεία της νόμιμης 
δημοσίευσης ή της νόμιμης παρουσίασης 
στο κοινό, θα είχαν καταστεί δημόσιο 
κτήμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λογικό είναι, προτού κληθούν οι παραγωγοί φωνογραφημάτων να καταβάλουν χρήματα στους
εκτελεστές, να μπορούν να αφαιρέσουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση της
παραταθείσας περιόδου προστασίας των δικαιωμάτων επί του συγκεκριμένου φωνογραφικού 
έργου. Τούτο θα μπορεί π.χ. να περικλείει τις πληρωμές ΦΠΑ και λογικές δαπάνες σχετιζόμενες 
με τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τα αποκλειστικά δικαιώματα, δαπάνες παραγωγής, 
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διανομής και εμπορίας και άλλες λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν –αλλά μόνο 
όσες συνδέονται άμεσα με την παραταθείσα περίοδο.

Τροπολογία 30
Jacques Toubon

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή το μεταβατικό συνοδευτικό μέτρο (το 20%) θα υπολογισθεί επί των καθαρών εσόδων, 
δεν θα υπάρξουν δυσανάλογες δαπάνες σε βάρος των μικρών και μεσαίων παραγωγών, και
συνεπώς είναι λογικό να συμπεριληφθούν όλοι οι εκτελεστές/ερμηνευτές στο μέτρο, ώστε όλοι
να ευεργετηθούν από αυτό.

Τροπολογία 31
Sharon Bowles

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 

Διαγράφεται
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για ένα σύστημα εγγραφής σε μητρώο. Η απάλειψη είναι
επίσης συμβατή με την πρόταση της Επιτροπής, ώστε αυτή να έχει καθολική εφαρμογή.

Τροπολογία 32
Sharon Bowles

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.

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για ένα σύστημα εγγραφής σε μητρώο.

Τροπολογία 33
Jacques Toubon

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. Εάν η διανομή 
αυτών των χρημάτων έχει ανατεθεί σε 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, 
μπορούν να ισχύουν οι εθνικοί κανόνες για 
τα μη διανεμητέα έσοδα.

(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 σε αυτούς 
τους ερμηνευτές ή εκτελεστές τουλάχιστον 
μία φορά το χρόνο σε ατομική βάση. Τα 
κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν να 
ανατεθεί η διανομή των χρημάτων αυτών 
στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που 
εκπροσωπούν τους ερμηνευτές ή 
εκτελεστές. Μπορούν να ισχύουν οι 
εθνικοί κανόνες για τα μη διανεμητέα 
έσοδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για σκοπούς απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης
πρέπει να αναλάβουν τη διαχείριση της ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής (Σύνδεση με την
τροπολογία στο άρθρο 10 a (νέο), παράγρ. 5 της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ).
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Τροπολογία 34
Eva Lichtenberger

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. Εάν η διανομή
αυτών των χρημάτων έχει ανατεθεί σε
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, μπορούν
να ισχύουν οι εθνικοί κανόνες για τα μη 
διανεμητέα έσοδα.

(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. Εάν η διανομή
αυτών των χρημάτων έχει ανατεθεί σε
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, μπορούν
να ισχύουν οι εθνικοί κανόνες για τα μη 
διανεμητέα έσοδα  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.

Or. en
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Τροπολογία 35
Renate Weber

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. Εάν η διανομή 
αυτών των χρημάτων έχει ανατεθεί σε 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, 
μπορούν να ισχύουν οι εθνικοί κανόνες για 
τα μη διανεμητέα έσοδα. 

(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 
μεριμνήσουν να ανατεθεί η διανομή των 
χρημάτων αυτών στις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης που εκπροσωπούν τους 
ερμηνευτές ή εκτελεστές. Μπορούν να
ισχύουν οι εθνικοί κανόνες για τα μη 
διανεμητέα έσοδα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για σκοπούς απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης
πρέπει να αναλάβουν τη διαχείριση της ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής (Σύνδεση με την
τροπολογία στο άρθρο 10 a (νέο), παράγρ. 5 της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ).
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Τροπολογία 36
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Εντούτοις, το άρθρο 5 της οδηγίας 
2006/115 σχετικά με το δικαίωμα 
εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και 
ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την 
πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των 
προϊόντων της διανοίας παρέχει ήδη 
στους εκτελεστές ένα δικαίωμα εύλογης 
αμοιβής από το οποίο δεν χωρεί 
παραίτηση για την εκμίσθωση, μεταξύ 
άλλων, των φωνογραφημάτων. Επιπλέον, 
στη συμβατική πρακτική οι εκτελεστές 
δεν μεταβιβάζουν συνήθως στους 
παραγωγούς φωνογραφημάτων τα 
δικαιώματά τους να απαιτούν ενιαία 
εύλογη αμοιβή για τη ραδιοτηλεοπτική 
μετάδοση και την παρουσίαση στο κοινό 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2006/115/EK και εύλογη 
αποζημίωση για την αναπαραγωγή για 
ιδιωτική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 2 στοιχείο (β) της οδηγίας 
2001/29/EK. Επομένως, στον υπολογισμό 
του συνολικού ποσού που θα διαθέτει 
ένας παραγωγός φωνογραφημάτων για 
τις πληρωμές της συμπληρωματικής 
αμοιβής, δεν πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα έσοδα που έχει αποκομίσει ο 
παραγωγός φωνογραφημάτων από την 
εκμίσθωση των φωνογραφημάτων και 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα 
από την ενιαία εύλογη αμοιβή από τη 
ραδιοφωνική μετάδοση και την 
παρουσίαση στο κοινό καθώς και από την 
εύλογη αποζημίωση για την
αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση. 

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για ένα σύστημα εγγραφής σε μητρώο.

Τροπολογία 37
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Για να διασφαλιστεί ότι οι
εκτελεστές/ερμηνευτές που μεταβιβάζουν
σε έναν παραγωγό τα αποκλειστικά
δικαιώματά τους έναντι μιας μη
επαναλαμβανόμενης πληρωμής ή
αμοιβής, καλύπτονται πλήρως από την
παραταθείσα διάρκεια προστασίας, τα
κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν
ώστε κατά την παραταθείσα περίοδο να
καταβάλλονται στους εκτελεστές ή
ερμηνευτές τα αποκλειστικά δικαιώματά 
τους ή τα ποσοστά επί των εσόδων, χωρίς 
αφαίρεση προκαταβολών ή συμβατικές 
κρατήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη είναι βασικής σημασίας για να εισπράττουν οι εκτελεστές όλα τα αποκλειστικά
δικαιώματα που τους οφείλονται λόγω της παράτασης της περιόδου προστασίας, χωρίς να
μπορούν οι εταιρείες να προβάλουν αντίρρηση με το επιχείρημα ότι δεν έχουν ακόμη καλυφθεί
οι προκαταβολές που έχουν δοθεί στους καλλιτέχνες. Χωρίς την πρόσθετη αυτή διάταξη, η
επέκταση της διάρκειας της περιόδου προστασίας θα ωφελήσει τελικά μόνο μια μειονότητα
επώνυμων καλλιτεχνών.
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Τροπολογία 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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 μιας τουλάχιστον 
έκδοσης ενός φωνογραφήματος το οποίο 
ελλείψει της παράτασης της διάρκειας 
προστασίας θα είχε καταστεί δημόσιο 
κτήμα ή δεν καθιστά μια τουλάχιστον 
έκδοση του εν λόγω φωνογραφήματος 
διαθέσιμη στο κοινό, ο εκτελεστής 
δύναται να του ζητήσει να το κάνει και 
εάν ο παραγωγός δεν συμφωνήσει μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα να 
ικανοποιήσει το αίτημά του, ο εκτελεστής 
δύναται να θέσει τέλος στην εκχώρηση 
των δικαιωμάτων επί της υλικής 
ενσωμάτωσης της εν λόγω εκτέλεσης. 
Κατά συνέπεια, τα δικαιώματα του 
παραγωγού φωνογραφημάτων επί του 
συγκεκριμένου 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εφικτό να περιμένουμε από τον παραγωγό να προσφέρει προς πώληση ή να καθιστά
διαθέσιμη κάθε έκδοση ενός φωνογραφήματος. Η τροπολογία διευκρινίζει ότι ο παραγωγός
οφείλει να καθιστά διαθέσιμη μια τουλάχιστον έκδοση και ότι εάν ο παραγωγός δεν προσφέρει 
προς πώληση ή δεν καθιστά διαθέσιμη μια τουλάχιστον έκδοση, ο εκτελεστής μπορεί να του το 
ζητήσει και εάν ο παραγωγός δεν συμφωνήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο εκτελεστής 
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δικαιούται να θέσει τέλος στην εκχώρηση δικαιωμάτων για το συγκεκριμένο φωνογράφημα.

Τροπολογία 39
Γεώργιος Παπαστάμκος

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 μιας τουλάχιστον 
έκδοσης ενός φωνογραφήματος το οποίο 
ελλείψει της παράτασης της διάρκειας 
προστασίας θα είχε καταστεί δημόσιο 
κτήμα ή δεν καθιστά μια τουλάχιστον 
έκδοση του εν λόγω φωνογραφήματος 
διαθέσιμη στο κοινό, ο εκτελεστής 
δύναται να του ζητήσει να το κάνει και 
εάν ο παραγωγός δεν συμφωνήσει μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα να 
ικανοποιήσει το αίτημά του, ο εκτελεστής 
δύναται να θέσει τέλος στην εκχώρηση 
των δικαιωμάτων επί της υλικής 
ενσωμάτωσης της εν λόγω εκτέλεσης. 
Κατά συνέπεια, τα δικαιώματα του 
παραγωγού φωνογραφημάτων επί του 
συγκεκριμένου 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εφικτό να περιμένουμε από τον παραγωγό να προσφέρει προς πώληση ή να καθιστά
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διαθέσιμη κάθε έκδοση ενός φωνογραφήματος. Η τροπολογία διευκρινίζει ότι ο παραγωγός
οφείλει να καθιστά διαθέσιμη μια τουλάχιστον έκδοση και ότι εάν ο παραγωγός δεν προσφέρει 
προς πώληση ή δεν καθιστά διαθέσιμη μια τουλάχιστον έκδοση, ο εκτελεστής μπορεί να του το 
ζητήσει και εάν ο παραγωγός δεν συμφωνήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο εκτελεστής 
δικαιούται να θέσει τέλος στην εκχώρηση δικαιωμάτων για το συγκεκριμένο φωνογράφημα.

Τροπολογία 40
Hans-Peter Mayer

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 τα δικαιώματα 
για την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας 
ή εκτέλεσης πρέπει να επανέλθουν στον 
εκτελεστή εάν ένας παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προσφέρει πλέον 
προς πώληση επαρκή ποσότητα 
αντιγράφων μιας τουλάχιστον έκδοσης 
ενός φωνογραφήματος το οποίο ελλείψει 
της παράτασης της διάρκειας προστασίας 
θα είχε καταστεί δημόσιο κτήμα ή δεν
καθιστά μια τουλάχιστον έκδοση του εν 
λόγω φωνογραφήματος διαθέσιμη στο 
κοινό. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο 
εκτελεστής δύναται να ζητήσει από τον 
παραγωγό να το κάνει και εάν ο 
παραγωγός δεν συμφωνήσει μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα να ικανοποιήσει 
το αίτημά του, ο εκτελεστής δύναται να 
θέσει τέλος στην εκχώρηση των 
δικαιωμάτων επί της υλικής 
ενσωμάτωσης της εν λόγω εκτέλεσης. 
Κατά συνέπεια, τα δικαιώματα του 
παραγωγού φωνογραφημάτων επί του 
συγκεκριμένου 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 
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στον παραγωγό φωνογραφημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εφικτό να περιμένουμε από τον παραγωγό να προσφέρει προς πώληση ή να καθιστά
διαθέσιμη κάθε έκδοση ενός φωνογραφήματος. Η τροπολογία διευκρινίζει ότι ο παραγωγός
οφείλει να καθιστά διαθέσιμη μια τουλάχιστον έκδοση και ότι εάν ο παραγωγός δεν προσφέρει 
προς πώληση ή δεν καθιστά διαθέσιμη μια τουλάχιστον έκδοση, ο εκτελεστής μπορεί να του το 
ζητήσει και εάν ο παραγωγός δεν συμφωνήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο εκτελεστής 
δικαιούται να θέσει τέλος στην εκχώρηση δικαιωμάτων για το συγκεκριμένο φωνογράφημα.

Τροπολογία 41
Sajjad Karim

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 μιας τουλάχιστον 
έκδοσης ενός φωνογραφήματος το οποίο 
ελλείψει της παράτασης της διάρκειας 
προστασίας θα είχε καταστεί δημόσιο 
κτήμα ή δεν καθιστά πλέον μια 
τουλάχιστον έκδοση του εν λόγω 
φωνογραφήματος διαθέσιμη στο κοινό, ο 
εκτελεστής δύναται να του ζητήσει να το 
κάνει και εάν ο παραγωγός δεν 
συμφωνήσει μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα να ικανοποιήσει το αίτημά του, 
ο εκτελεστής δύναται να θέσει τέλος στην 
εκχώρηση των δικαιωμάτων επί της 
υλικής ενσωμάτωσης της εν λόγω 
εκτέλεσης.  Κατά συνέπεια, τα δικαιώματα 
του παραγωγού φωνογραφημάτων επί του 
συγκεκριμένου φωνογραφήματος πρέπει 
να λήξουν, προκειμένου να αποφευχθεί μια 
κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας τα 
δικαιώματα αυτά θα συνυπήρχαν με εκείνα 
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του ερμηνευτή ή εκτελεστή στην υλική 
ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης 
ενώ τα τελευταία δικαιώματα δεν 
μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται πλέον 
στον παραγωγό φωνογραφημάτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εφικτό να περιμένουμε από τον παραγωγό να προσφέρει προς πώληση ή να καθιστά
διαθέσιμη κάθε έκδοση ενός φωνογραφήματος. Η τροπολογία διευκρινίζει ότι ο παραγωγός
οφείλει να καθιστά διαθέσιμη μια τουλάχιστον έκδοση και ότι εάν ο παραγωγός δεν προσφέρει 
προς πώληση ή δεν καθιστά διαθέσιμη μια τουλάχιστον έκδοση, ο εκτελεστής μπορεί να του το 
ζητήσει και εάν ο παραγωγός δεν συμφωνήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο εκτελεστής 
δικαιούται να θέσει τέλος στην εκχώρηση δικαιωμάτων για το συγκεκριμένο φωνογράφημα.

Τροπολογία 42
Sharon Bowles

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 

(15) Ένα 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 
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ενώ τα τελευταία δικαιώματα δεν 
μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται πλέον 
στον παραγωγό φωνογραφημάτων. 

ενώ τα τελευταία δικαιώματα δεν 
μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται πλέον 
στον παραγωγό φωνογραφημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναγκαία τροπολογία εάν απαλειφθούν τα προηγούμενα σημεία, διότι δεν απαιτείται από το
σύστημα εγγραφής σε μητρώο.

Τροπολογία 43
Sajjad Karim

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Αυτό το συνοδευτικό μέτρο πρέπει 
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.

(16) Αυτό το συνοδευτικό μέτρο πρέπει 
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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ρήτρα της χρήσης ή απώλειας του δικαιώματος («use it or lose it», «ρήτρα εκμετάλλευσης ή
στέρησης») έχει σχεδιασθεί για να προστατεύει τα δικαιώματα των εκτελεστών και να εμποδίζει
τους φωνογραφικούς παραγωγούς να περικόπτουν αδίκως τα δικαιώματα. Η αιτιολογική σκέψη
15 αυτό επιδιώκει, τα δε περαιτέρω μέτρα της αιτιολογικής σκέψης 16 δεν προβλέπουν άλλα
οφέλη για τους εκτελεστές και σε πολλές περιπτώσεις θα τους οδηγήσουν σε απώλειες.

Τροπολογία 44
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Αυτό το συνοδευτικό μέτρο πρέπει 
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.

(16) Αυτό το συνοδευτικό μέτρο πρέπει 
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.
Η εκπνοή μιας επέκτασης πρέπει να
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του OHIM
(Οργανισμού Εναρμόνισης Εσωτερικής 
Αγοράς) και μετά την πάροδο επαρκούς 
χρόνου η εγγραφή θα μπορεί να 
αποσύρεται. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε ένα σύστημα εγγραφών μητρώου, σκόπιμο είναι να δημοσιοποιούνται όλες οι αλλαγές
νομικού καθεστώτος. Η ρήτρα της «εκμετάλλευσης ή στέρησης ενός δικαιώματος» («use it or
lose it») είναι ακόμη χρήσιμη στο πλαίσιο ενός τέτοιο συστήματος εγγραφών, για την διαγραφή
αχρησιμοποίητων δικαιωμάτων. Τα μητρώα επεκτάσεων που ανακλήθηκαν δεν χρειάζεται να 
διατηρούνται μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία 45
Renate Weber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Ένα τρίτο συνοδευτικό μεταβατικό
μέτρο πρέπει να είναι εκείνο της
«μηδενικής βάσης», για την
επανεξισορρόπηση των συμβατικών
δεσμεύσεων με τις οποίες ο εκτελεστής
έχει μεταβιβάσει τα αποκλειστικά
δικαιώματά του σε ένα παραγωγό έναντι
καταβολής μιας μη επαναλαμβανόμενης
αμοιβής. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη
μέλη οφείλουν να εκδώσουν τα δέοντα
νομοθετικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί
ότι θα καταβληθούν στον εκτελεστή κατά 
την παραταθείσα περίοδο τα πλήρη 
συμβατικά αποκλειστικά δικαιώματα ή 
ποσοστά επί των εσόδων, χωρίς 
αφαίρεση προκαταβολών ή συμβατικά 
καθορισμένες κρατήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη είναι βασικής σημασίας για να εισπράττουν οι εκτελεστές όλα τα αποκλειστικά
δικαιώματα που τους οφείλονται λόγω της παράτασης της περιόδου προστασίας, χωρίς να
μπορούν οι εταιρείες να προβάλουν αντίρρηση με το επιχείρημα ότι δεν έχουν ακόμη καλυφθεί
οι προκαταβολές που έχουν δοθεί στους καλλιτέχνες. Χωρίς την πρόσθετη αυτή διάταξη, η
επέκταση της διάρκειας της περιόδου προστασίας θα ωφελήσει τελικά μόνο μια μειονότητα
επώνυμων καλλιτεχνών.
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Τροπολογία 46
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Για να διευκολυνθούν οι εκτελεστές
να λαμβάνουν αμοιβή στην υφιστάμενη
50ετή περίοδο, σκόπιμο είναι να
περιέχουν στο εξής όλες οι νέες
συμβάσεις διάταξη που να δίνει στους
εκτελεστές το δικαίωμα να
εκμεταλλεύονται προσωπικά τα
φωνογραφήματα ή, όπως είναι πιθανό, 
από κοινού με συνεκτελεστές, σε
περίπτωση που το φωνογράφημα
σταματήσει να είναι διαθέσιμο στο κοινό
για μια περίοδο πέντε ετών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έσοδα κατά την πρώτη περίοδο αποκλειστικών δικαιωμάτων είναι πιο χρήσιμα και πρέπει
να διευκολυνθούν.

Τροπολογία 47
Hartmut Nassauer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δεδομένου ότι οι στόχοι των 
προτεινόμενων συνοδευτικών μέτρων δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη, εφόσον τα εθνικά μέτρα στον 
συγκεκριμένο τομέα είτε θα οδηγούσαν σε 
νόθευση των όρων του ανταγωνισμού είτε 
θα είχαν επιπτώσεις στο πεδίο των 
αποκλειστικών δικαιωμάτων του 
παραγωγού φωνογραφημάτων που 
καθορίζονται από κοινοτική νομοθεσία και 

(17) Δεδομένου ότι οι στόχοι των 
προτεινόμενων συνοδευτικών μέτρων δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη, εφόσον τα εθνικά μέτρα στον 
συγκεκριμένο τομέα είτε θα οδηγούσαν σε 
νόθευση των όρων του ανταγωνισμού είτε 
θα είχαν επιπτώσεις στο πεδίο των 
αποκλειστικών δικαιωμάτων του 
παραγωγού φωνογραφημάτων που 
καθορίζονται από κοινοτική νομοθεσία και 
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μπορούν επομένως, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει τα μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

μπορούν επομένως, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει τα μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών. Μεταξύ των συνοδευτικών
μεταβατικών μέτρων είναι και η
υποχρεωτική συλλογική είσπραξη των
δικαιωμάτων των εκτελεστών και των
φωνογραφικών παραγωγών για υπηρεσίες 
α λα καρτ, προσφερόμενες από σταθμούς, 
για ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές 
παραγωγές τους των οποίων 
αναπόσπαστο μέρος είναι η μουσική από 
νομίμως δημοσιευθέντα φωνογραφήματα. 
Αυτό το σύστημα συλλογικής διαχείρισης
δικαιωμάτων συμπληρώνει το καθεστώς
αμοιβών για ραδιοτηλεοπτική
αναμετάδοση νομίμως δημοσιευμένων
φωνογραφημάτων βάσει του άρθρου 8(2) 
της Οδηγίας 2006/115/ΕΚ και 
διασφαλίζει ότι, καθ΄όλη τη διάρκεια της 
περιόδου προστασίας των νομίμως 
δημοσιευμένων φωνογραφημάτων, οι 
αντίστοιχοι εκτελεστές και φωνογραφικοί 
παραγωγοί θα εισπράττουν ένα δίκαιο 
μερίδιο αμοιβής και για την α λα καρτ 
χρήση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράταση της διάρκειας της περιόδου προστασίας των δικαιωμάτων των εκτελεστών και των
φωνογραφικών παραγωγών επιδεινώνει τις διοικητικές δυσχέρειες των ραδιοτηλεοπτικών
σταθμών σε ό,τι αφορά την εκκαθάριση των αναγκαίων α λα καρτ δικαιωμάτων επί των
εκπομπών τους, και ειδικότερα επί των αρχείων τους. Η εκκαθάριση δικαιωμάτων για την
ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση νομίμως δημοσιευμένων φωνογραφημάτων υπόκειται ήδη στην
υποχρέωση καταβολής μιας δίκαιης αμοιβής (άρθρο 8(2) Οδηγίας 2006/115/ΕΚ σχετικά με το 
δικαίωμα εκμίσθωσης και δανεισμού), την οποία αμοιβή μοιράζονται οι αντίστοιχοι εκτελεστές 
και φωνογραφικοί παραγωγοί. Με σκοπό τόσο μια αποτελεσματική διαχείριση δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με τις προτροπές της αιτιολογικής σκέψης 26 της Οδηγίας του 2001 για τα πνευματικά 
δικαιώματα (InfoSoc), όσο και τη δίκαιη μοιρασιά ανάμεσα σε όλους τους δικαιούχους σε ό,τι 
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αφορά και την α λα καρτ χρήση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών, σκόπιμο είναι συνεπώς να 
συμπληρωθεί αυτό το καθεστώς αμοιβών με ένα υποχρεωτικό συλλογικό σύστημα 
παραχώρησης δικαιωμάτων για τέτοιες χρήσεις. 

Τροπολογία 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Μεταξύ των συνοδευτικών
μεταβατικών μέτρων είναι και η
υποχρεωτική συλλογική είσπραξη των
δικαιωμάτων των εκτελεστών και των
φωνογραφικών παραγωγών για υπηρεσίες 
α λα καρτ, προσφερόμενες από σταθμούς, 
για ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές 
παραγωγές τους των οποίων 
αναπόσπαστο μέρος είναι η μουσική από 
νομίμως δημοσιευθέντα φωνογραφήματα. 
Αυτό το σύστημα συλλογικής διαχείρισης
δικαιωμάτων συμπληρώνει το καθεστώς
αμοιβών για ραδιοτηλεοπτική
αναμετάδοση νομίμως δημοσιευμένων
φωνογραφημάτων βάσει του άρθρου 8(2) 
της Οδηγίας 2006/115/ΕΚ και 
διασφαλίζει ότι, καθ΄όλη τη διάρκεια της 
περιόδου προστασίας των νομίμως 
δημοσιευμένων φωνογραφημάτων, οι 
αντίστοιχοι εκτελεστές και φωνογραφικοί 
παραγωγοί θα εισπράττουν ένα δίκαιο 
μερίδιο αμοιβής για την α λα καρτ χρήση 
ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράταση της διάρκειας της περιόδου προστασίας των δικαιωμάτων των εκτελεστών και των
φωνογραφικών παραγωγών επιδεινώνει τις διοικητικές δυσχέρειες των ραδιοτηλεοπτικών
σταθμών σε ό,τι αφορά την εκκαθάριση των αναγκαίων α λα καρτ δικαιωμάτων επί των
εκπομπών τους, και ειδικότερα επί των αρχείων τους. Με σκοπό τόσο μια αποτελεσματική
διαχείριση δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις προτροπές της αιτιολογικής σκέψης 26 της Οδηγίας 
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του 2001 για τα πνευματικά δικαιώματα (InfoSoc), όσο και τη δίκαιη μοιρασιά ανάμεσα σε 
όλους τους δικαιούχους σε ό,τι αφορά και την α λα καρτ χρήση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών, 
σκόπιμο είναι συνεπώς να συμπληρωθεί αυτό το καθεστώς αμοιβών με ένα υποχρεωτικό 
συλλογικό σύστημα παραχώρησης δικαιωμάτων για τέτοιες χρήσεις.

Τροπολογία 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Μεταξύ των συνοδευτικών 
μεταβατικών μέτρων είναι και η 
υποχρεωτική συλλογική είσπραξη των 
δικαιωμάτων των εκτελεστών και των 
φωνογραφικών παραγωγών για υπηρεσίες 
α λα καρτ, προσφερόμενες από σταθμούς, 
για ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές 
παραγωγές τους των οποίων 
αναπόσπαστο μέρος είναι η μουσική από 
νομίμως δημοσιευθέντα φωνογραφήματα. 
Αυτό το σύστημα συλλογικής διαχείρισης 
δικαιωμάτων συμπληρώνει το καθεστώς 
αμοιβών για ραδιοτηλεοπτική 
αναμετάδοση νομίμως δημοσιευμένων 
φωνογραφημάτων βάσει του άρθρου 8(2) 
της Οδηγίας 2006/115/ΕΚ και 
διασφαλίζει ότι, καθ΄όλη τη διάρκεια της 
περιόδου προστασίας των νομίμως 
δημοσιευμένων φωνογραφημάτων, οι 
αντίστοιχοι εκτελεστές και φωνογραφικοί 
παραγωγοί θα εισπράττουν ένα δίκαιο 
μερίδιο αμοιβής και για την α λα καρτ 
χρήση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράταση της διάρκειας της περιόδου προστασίας των δικαιωμάτων των εκτελεστών και των
φωνογραφικών παραγωγών επιδεινώνει τις διοικητικές δυσχέρειες των ραδιοτηλεοπτικών
σταθμών σε ό,τι αφορά την εκκαθάριση των αναγκαίων α λα καρτ δικαιωμάτων επί των
εκπομπών τους, και ειδικότερα επί των αρχείων τους. Με σκοπό τόσο μια αποτελεσματική
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διαχείριση δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις προτροπές της αιτιολογικής σκέψης 26 της Οδηγίας 
του 2001 για τα πνευματικά δικαιώματα (InfoSoc), όσο και τη δίκαιη μοιρασιά ανάμεσα σε 
όλους τους δικαιούχους σε ό,τι αφορά και την α λα καρτ χρήση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών, 
σκόπιμο είναι συνεπώς να συμπληρωθεί αυτό το καθεστώς αμοιβών με ένα υποχρεωτικό 
συλλογικό σύστημα παραχώρησης δικαιωμάτων για τέτοιες χρήσεις.

Τροπολογία 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Μεταξύ των συνοδευτικών 
μεταβατικών μέτρων είναι και η 
υποχρεωτική συλλογική είσπραξη των 
δικαιωμάτων των εκτελεστών και των 
φωνογραφικών παραγωγών για υπηρεσίες 
α λα καρτ, προσφερόμενες από σταθμούς, 
για ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές 
παραγωγές τους των οποίων 
αναπόσπαστο μέρος είναι η μουσική από 
νομίμως δημοσιευθέντα φωνογραφήματα. 
Αυτό το σύστημα συλλογικής διαχείρισης 
δικαιωμάτων συμπληρώνει το καθεστώς 
αμοιβών για ραδιοτηλεοπτική 
αναμετάδοση νομίμως δημοσιευμένων 
φωνογραφημάτων βάσει του άρθρου 8(2) 
της Οδηγίας 2006/115/ΕΚ και 
διασφαλίζει ότι, καθ΄όλη τη διάρκεια της 
περιόδου προστασίας των νομίμως 
δημοσιευμένων φωνογραφημάτων, οι 
αντίστοιχοι εκτελεστές και φωνογραφικοί 
παραγωγοί θα εισπράττουν ένα δίκαιο 
μερίδιο αμοιβής και για την α λα καρτ 
χρήση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράταση της διάρκειας της περιόδου προστασίας των δικαιωμάτων των εκτελεστών και των
φωνογραφικών παραγωγών επιδεινώνει τις διοικητικές δυσχέρειες των ραδιοτηλεοπτικών
σταθμών σε ό,τι αφορά την εκκαθάριση των αναγκαίων α λα καρτ δικαιωμάτων επί των
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εκπομπών τους, και ειδικότερα επί των αρχείων τους. Η εκκαθάριση δικαιωμάτων για την
ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση νομίμως δημοσιευμένων φωνογραφημάτων υπόκειται ήδη στην
υποχρέωση καταβολής μιας δίκαιης αμοιβής (άρθρο 8(2) Οδηγίας 2006/115/ΕΚ σχετικά με το 
δικαίωμα εκμίσθωσης και δανεισμού), την οποία αμοιβή μοιράζονται οι αντίστοιχοι εκτελεστές 
και φωνογραφικοί παραγωγοί. Με σκοπό τόσο μια αποτελεσματική διαχείριση δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με τις προτροπές της αιτιολογικής σκέψης 26 της Οδηγίας του 2001 για τα πνευματικά 
δικαιώματα (InfoSoc), όσο και τη δίκαιη μοιρασιά ανάμεσα σε όλους τους δικαιούχους σε ό,τι 
αφορά και την α λα καρτ χρήση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών, σκόπιμο είναι συνεπώς να 
συμπληρωθεί αυτό το καθεστώς αμοιβών με ένα υποχρεωτικό συλλογικό σύστημα 
παραχώρησης δικαιωμάτων για τέτοιες χρήσεις.

Τροπολογία 51
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Συνεπώς, η εναρμόνιση της διάρκειας 
προστασίας στις μουσικές συνθέσεις με 
στίχους ή κείμενο είναι ελλιπής, 
προκαλώντας εμπόδια στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των 
υπηρεσιών, όπως οι διασυνοριακές 
υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης.

(19) Συνεπώς, η εναρμόνιση της διάρκειας 
προστασίας στις μουσικές συνθέσεις με 
στίχους ή κείμενο είναι ελλιπής, 
προκαλώντας εμπόδια στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των 
υπηρεσιών, όπως οι διασυνοριακές 
υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης.
Για να διασφαλιστεί η άρση αυτών των
εμποδίων, όλα αυτά τα έργα που στις
[ημερομηνία της παρούσας Οδηγίας] 
τυγχάνουν προστασίας, θα έχουν σε όλα 
τα κράτη μέλη την ίδια εναρμονισμένη 
διάρκεια προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι να εναρμονίσει τις διατάξεις που αφορούν έργα
κοινής δημιουργίας ώστε να αρθούν τα υπάρχοντα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία
εμπορευμάτων και υπηρεσιών και να διευκολυνθεί η διασυνοριακή παραχώρηση δικαιωμάτων.
Η τροπολογία επιδιώκει να διευκρινιστεί ότι η διάταξη αυτή πρέπει να τεθεί σε ισχύ από την
έναρξη ισχύος της οδηγίας για όλα τα έργα που εκείνη την χρονική στιγμή θα τυγχάνουν ακόμη
προστασίας εντός της ΕΕ. 
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Τροπολογία 52
Renate Weber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) Οι εκτελεστές, αφού μεταβιβάσουν
το αποκλειστικό δικαίωμά τους της α λα
καρτ διάθεσης έργου τους σε παραγωγό, 
πρέπει να διατηρούν το απαράγραπτο
δικαίωμα να εισπράττουν μια δίκαιη
αμοιβή έναντι της χρήσης των
ηχογραφημένων τους εκτελέσεων σε α λα
καρτ υπηρεσίες. Το δικαίωμα αυτό
πρέπει να ακολουθεί το πνεύμα του 
δικαιώματος εκμίσθωσης που ορίζεται 
στην Οδηγία 2006/115/ΕΚ. Μια
αξιολόγηση επιπτώσεων πρέπει να
εκπονηθεί ώστε να μελετηθεί  ο
καλύτερος δυνατός τρόπος εφαρμογής
αυτού του μηχανισμού στην νομοθεσία 
της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και οι α λα καρτ και σχεδόν α λα καρτ υπηρεσίες όλο και επεκτείνονται, πολύ λίγοι
εκτελεστές μπορούν σήμερα να αντλήσουν ουσιαστικά οφέλη από το αποκλειστικό τους
δικαίωμα διάθεσης του έργου τους, λόγω των άνισων συμβατικών σχέσεων που συχνά
αποδυναμώνονται ακόμη περισσότερο από διατάξεις ορισμένων εθνικών νομοθεσιών περί
μεταβίβασης δικαιωμάτων. Είναι συνεπώς σημαντικό να διατηρήσουν οι εκτελεστές ένα μόνιμο 
απαράγραπτο δικαίωμα να εισπράττουν ένα δίκαιο μερίδιο από την εκμετάλλευση της α λα καρτ 
και σχεδόν α λα καρτ μετάδοσης του έργου τους μετά που έχουν μεταβιβάσει σε παραγωγούς το 
αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης. Η αμοιβή αυτή πρέπει να υπόκειται σε υποχρεωτική
συλλογική διαχείριση.
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Τροπολογία 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίοδος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η δεύτερη φράση του άρθρου 3 
παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

Διαγράφεται

«Ωστόσο, 
- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει 
νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση 
στο κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της 
εν λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε άλλο 
μέσο εκτός από φωνογράφημα, τα 
δικαιώματα αποσβέννυνται πενήντα 
χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης 
αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
ποια έγινε πρώτη,
- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει 
νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση 
στο κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της 
εν λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε 
φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται 95 χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής 
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
ποια έγινε πρώτη.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της περιόδου προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων θα ωφελήσει κυρίως τις
εταιρείες παραγωγής και τους διάσημους καλλιτέχνες. Οι αμοιβές των καλλιτεχνών είναι κατά 
πρώτο λόγο θέμα συμβολαίων και όχι πνευματικών δικαιωμάτων. Στην πράξη, οι καλλιτέχνες 
θα αναγκαστούν να μοιραστούν το αμετάβλητο ποσόν των συλλεγόμενων δικαιωμάτων με πολύ 
περισσότερους δικαιούχους, εξ αιτίας της υπό εξέταση πρότασης. Επί πλέον, οι συνέπειες σε
επίπεδο κόστους τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς δεν
εξετάστηκαν καλά προτού προταθεί η παράταση διάρκειας και το κόστος αυτό μάλλον θα 
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αυξηθεί εξ αιτίας της.

Τροπολογία 54
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίοδος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η δεύτερη φράση του άρθρου 3 
παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

Διαγράφεται

«Ωστόσο,
- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει 
νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση 
στο κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της 
εν λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε άλλο 
μέσο εκτός από φωνογράφημα, τα 
δικαιώματα αποσβέννυνται πενήντα 
χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης 
αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
ποια έγινε πρώτη,
- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει 
νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση 
στο κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της 
εν λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε 
φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται 95 χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής 
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
ποια έγινε πρώτη.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται προς όφελος της πρότασης να αντικατασταθεί το αυτόματο σύστημα επέκτασης με
ένα σύστημα εγγραφών σε μητρώο που θα έχει ως προϋπόθεση την μη επαρκή αμοιβή του
εκτελεστή. 
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Τροπολογία 55
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίοδος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ωστόσο, «Ωστόσο, αν εντός της περιόδου αυτής 
έχει γίνει νόμιμη δημοσίευση της υλικής 
ενσωμάτωσης της εν λόγω ερμηνείας ή 
εκτέλεσης, τα εν λόγω δικαιώματα 
αποσβέννυνται ενενήντα πέντε χρόνια 
μετά την ημερομηνία της πρώτης νόμιμης
δημοσίευσης στο κοινό.

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε άλλο μέσο 
εκτός από φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται πενήντα χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
ποια έγινε πρώτη,

Εάν δεν έχει γίνει νόμιμη δημοσίευση 
εντός της οριζόμενης στο πρώτο εδάφιο 
περιόδου και αν εντός της περιόδου αυτής 
έχει γίνει νόμιμη παρουσίαση στο κοινό 
της υλικής ενσωμάτωσης της εν λόγω 
ερμηνείας ή εκτέλεσης, τα εν λόγω 
δικαιώματα αποσβέννυνται 95 χρόνια μετά 
την ημερομηνία της πρώτης νόμιμης 
παρουσίασης στο κοινό.».

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε 
φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται 95 χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής 
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
ποια έγινε πρώτη.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργική συμβολή όλων των ερμηνευτών πρέπει να αναγνωριστεί και να αντανακλάται
στην οδηγία. Πρέπει το πεδίο της πρότασης να διευρυνθεί ώστε οι ερμηνευτές/εκτελεστές να 
μπορέσουν να ωφεληθούν από την παράταση της χρονικής διάρκειας της προστασίας. Γι΄αυτό, 
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προτείνεται να απαλειφθεί ως προς την προστασία μιας ερμηνείας η διάκριση της ενσωμάτωσής 
της σε φωνογράφημα ή σε άλλο υλικό. Η τροπολογία επιδιώκει επίσης να ορισθούν οι ίδιες 
ημερομηνίες έναρξης του υπολογισμού της περιόδου προστασίας και για τα δικαιώματα των 
εκτελεστών και για τα δικαιώματα των παραγωγών (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, 
παράγραφος 2).

Τροπολογία 56
Bert Doorn

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίοδος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ωστόσο, «Ωστόσο,
- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε άλλο μέσο 
εκτός από φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται πενήντα χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής 
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
ποια έγινε πρώτη,

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε άλλο μέσο 
εκτός από φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται

- πενήντα χρόνια από την ημερομηνία της 
πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης 
αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με 
το ποια έγινε πρώτη, ή
- τη στιγμή του θανάτου του εκτελεστή, 
ανάλογα με το ποια περίοδος είναι η 
μακρύτερη.

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε 
φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται 95 χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής 
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
ποια έγινε πρώτη.»

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε 
φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται 
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- 50 χρόνια από την ημερομηνία της 
πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης 
αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με 
το ποια έγινε πρώτη,
- τη στιγμή του θανάτου του εκτελεστή,
Ανάλογα με το ποια περίοδος είναι η 
μακρύτερη.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απλή επέκταση της διάρκειας προστασίας θα ωφελήσει κυρίως τις εταιρείες παραγωγής και
τους διάσημους καλλιτέχνες. Επί πλέον, οι συνέπειες σε επίπεδο κόστους τόσο για τους
καταναλωτές όσο και για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς δεν εξετάστηκαν καλά προτού
προταθεί η παράταση διάρκειας και το κόστος αυτό μάλλον θα αυξηθεί εξ αιτίας της. Η
τροπολογία επιδιώκει να εξισορροπήσει τα συμφέροντα των κατόχων των δικαιωμάτων και τα
συμφέροντα των χρηστών.

Τροπολογία 57
Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 - περίοδος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ωστόσο, «Ωστόσο,

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε άλλο μέσο 
εκτός από φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται πενήντα χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής 
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
ποια έγινε πρώτη,

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε άλλο μέσο 
εκτός από φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται πενήντα χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής 
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
ποια έγινε πρώτη,

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
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λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε 
φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται 95 χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής 
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
ποια έγινε πρώτη.»

λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε 
φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται 95 χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής 
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
ποια έγινε πρώτη.

Ωστόσο, αν στο τέλος αυτής της περιόδου
ένας εκτελεστής είναι ακόμη εν ζωή, τα
δικαιώματά του εξακολουθούν να ισχύουν
μέχρι την ημέρα του θανάτου του.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επέκταση πρέπει να ισχύει μόνο για τους ερμηνευτές/εκτελεστές και μόνο μέχρι το θάνατό 
τους. Η πρόταση αντικατοπτρίζει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, που δεν έχει εναρμονιστεί. 
Η Επιτροπή ανέφερε ότι αρνήθηκε να ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβιάσει κατά της Ελλάδας, 
διότι θεωρεί την ελληνική νομοθεσία προτιμότερη από την ισχύουσα εναρμονισμένη. Δεν
δικαιολογείται καμία επέκταση για τους παραγωγούς φωνογραφημάτων, δεδομένου ότι η 
ισχύουσα 50ετής διάρκεια είναι υπεραρκετή για να καλύψουν οποιαδήποτε επένδυσή τους.

Τροπολογία 58
Nicolae Vlad Popa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίοδος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ωστόσο, «Ωστόσο,
- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε άλλο μέσο 
εκτός από φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται πενήντα χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής 
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε άλλο μέσο 
εκτός από φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται εκατό χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής 
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
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ποια έγινε πρώτη, ποια έγινε πρώτη,
- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε 
φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται 95 χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής 
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
ποια έγινε πρώτη.»

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε 
φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται 100 χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής 
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
ποια έγινε πρώτη.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η επέκταση της περιόδου προστασίας για να έχουν οι εκτελεστές και οι
κληρονόμοι τους ένα δίκαιο εισόδημα.

Τροπολογία 59
Renate Weber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίοδος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ωστόσο, «Ωστόσο, αν εντός της περιόδου αυτής 
έχει γίνει νόμιμη δημοσίευση της υλικής 
ενσωμάτωσης της εν λόγω ερμηνείας ή 
εκτέλεσης, τα εν λόγω δικαιώματα 
αποσβέννυνται ενενήντα πέντε χρόνια 
μετά την ημερομηνία της πρώτης νόμιμης
δημοσίευσης στο κοινό.

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε άλλο μέσο 
εκτός από φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται πενήντα χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 

Εάν δεν έχει γίνει νόμιμη δημοσίευση
εντός της οριζόμενης στο πρώτο εδάφιο
περιόδου και αν εντός της περιόδου αυτής
έχει γίνει νόμιμη παρουσίαση στο κοινό
της υλικής ενσωμάτωσης της εν λόγω
ερμηνείας ή εκτέλεσης, τα εν λόγω
δικαιώματα αποσβέννυνται 95 χρόνια μετά
την ημερομηνία της πρώτης νόμιμης
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ποια έγινε πρώτη, παρουσίασης στο κοινό.».
- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε 
φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται 95 χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής 
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
ποια έγινε πρώτη.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργική συμβολή όλων των ερμηνευτών πρέπει να αναγνωριστεί και να αντανακλάται
στην οδηγία. Πρέπει το πεδίο της πρότασης να διευρυνθεί ώστε οι ερμηνευτές/εκτελεστές να 
μπορέσουν να ωφεληθούν από την παράταση της χρονικής διάρκειας της προστασίας. Γι΄αυτό, 
προτείνεται να απαλειφθεί ως προς την προστασία μιας ερμηνείας η διάκριση της ενσωμάτωσής 
της σε φωνογράφημα ή σε άλλο υλικό. Η τροπολογία επιδιώκει επίσης να ορισθούν οι ίδιες 
ημερομηνίες έναρξης του υπολογισμού της περιόδου προστασίας και για τα δικαιώματα των 
εκτελεστών και για τα δικαιώματα των παραγωγών (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, 
παράγραφος 2).

Τροπολογία 60
Bert Doorn

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στη δεύτερη και τρίτη φράση του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 ο αριθμός «50» 
αντικαθίσταται από τον αριθμό «95»

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απλή επέκταση της διάρκειας προστασίας θα ωφελήσει κυρίως τις εταιρείες παραγωγής και
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τους διάσημους καλλιτέχνες. Επί πλέον, οι συνέπειες σε επίπεδο κόστους τόσο για τους
καταναλωτές όσο και για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς δεν εξετάστηκαν καλά προτού
προταθεί η παράταση διάρκειας και το κόστος αυτό μάλλον θα αυξηθεί εξ αιτίας της. Η
τροπολογία επιδιώκει να εξισορροπήσει τα συμφέροντα των κατόχων των δικαιωμάτων και τα
συμφέροντα των χρηστών.

Τροπολογία 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο -1 – σημείο 2
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στη δεύτερη και τρίτη φράση του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 ο αριθμός «50» 
αντικαθίσταται από τον αριθμό «95»

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απλή επέκταση της διάρκειας προστασίας θα ωφελήσει κυρίως τις εταιρείες παραγωγής και
τους διάσημους καλλιτέχνες. Οι αμοιβές των καλλιτεχνών είναι κατά πρώτο λόγο θέμα 
συμβολαίων και όχι πνευματικών δικαιωμάτων. Στην πράξη, οι καλλιτέχνες θα αναγκαστούν να 
μοιραστούν το αμετάβλητο ποσόν των συλλεγόμενων δικαιωμάτων με πολύ περισσότερους 
δικαιούχους, εξ αιτίας της υπό εξέταση πρότασης. Επί πλέον, οι συνέπειες σε επίπεδο κόστους
τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς δεν εξετάστηκαν
καλά προτού προταθεί η παράταση διάρκειας και το κόστος αυτό μάλλον θα αυξηθεί εξ αιτίας 
της.

Τροπολογία 62
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στη δεύτερη και τρίτη φράση του Διαγράφεται
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άρθρου 3 παράγραφος 2 ο αριθμός «50» 
αντικαθίσταται από τον αριθμό «95»

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται προς όφελος ενός συστήματος εγγραφών σε μητρώο που θα έχει ως κριτήριο την
μη επαρκή αμοιβή του εκτελεστή.

Τροπολογία 63
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 2a:
(2a) Επέκταση λόγω ανεπαρκούς αμοιβής
Επέκταση της διάρκειας προστασίας των
πνευματικών δικαιωμάτων σε 95 χρόνια
μπορεί να γίνει λόγω ανεπαρκούς αμοιβής
του εκτελεστή. Αίτηση για την εφαρμογή
μιας τέτοιας επέκτασης μπορούν να
κάνουν μόνον ο εκτελεστής ή οι 
κληρονόμοι του και οφείλουν να την 
υποβάλουν στον Οργανισμό Εναρμόνισης 
της Εσωτερικής Αγοράς (OHIM). 
Εάν χορηγηθεί επέκταση της περιόδου
προστασίας των πνευματικών
δικαιωμάτων, πρέπει να δημοσιοποιηθεί
από τον OHIM, που οφείλει να τηρεί ένα 
online μητρώο προς το σκοπό αυτό. Όλα 
τα αντίγραφα της υλικής ενσωμάτωσης 
που καλύπτεται από την επέκταση πρέπει 
να φέρουν ένδειξη της χρονικής διάρκειας 
προστασίας των πνευματικών 
δικαιωμάτων, σε υλική, ηλεκτρονική ή 
ψηφιακή μορφή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Επέκταση πρέπει να χορηγείται μόνο λόγω ανεπαρκούς αμοιβής του εκτελεστή. Ο εκτελεστής
αποφασίζει εάν θα υποβάλει ή όχι αίτηση. Βεβαίως, ο φωνογραφικός παραγωγός θα μπορούσε
να τον βοηθήσει να υποβάλει την αίτηση. Επειδή γίνεται με εγγραφή στοιχείων, πρέπει να
τηρείται ένα μητρώο, η δε εντολή του OHIM (Οργανισμού Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς) 
θα μπορούσε να διευρυνθεί προς το σκοπό αυτό. Έτσι θα παρέχεται μεγαλύτερη βεβαιότητα 
στους καταναλωτές, που θα μπορούν να κάνουν επαλήθευση, σε αντίθεση με τις αυτόματες 
επεκτάσεις που ανακαλούνται μέσω της ρήτρας «εκμετάλλευσης του δικαιώματος ή παραίτησης 
από αυτό» (use it or lose it). Η διάταξη αυτή καλύπτει όλους τους εκτελεστές και όχι μόνο τους 
μουσικούς. Θα χρειαστούν κατευθυντήριες οδηγίες περί επαρκούς αμοιβής, ώστε να παραμείνει 
η διαδικασία απλή. 

Τροπολογία 64
Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 a(νέα)
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται η
ακόλουθη παράγραφος 2a:
(2a) Εάν η υλική ενσωμάτωση μιας
ερμηνείας/εκτέλεσης σε φωνογράφημα
κατέστη σε οποιαδήποτε στιγμή
διαθέσιμη στο κοινό μέσω της πώλησης
αντιγράφων ή άλλως πως, ή εάν
παρουσιάστηκε στο κοινό, αλλά το
συγκεκριμένο φωνογράφημα έπαψε να
είναι 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
για μια περίοδο τριών ετών, οι 
εκτελεστές/ερμηνευτές των οποίων οι 
εκτελέσεις/ερμηνείες ενσωματώνονται 
στο συγκεκριμένο φωνογράφημα 
δικαιούνται να ζητήσουν από τον 
φωνογραφικό παραγωγό να τους 
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μεταβιβάσει όλα τα δικαιώματα επί του 
φωνογραφήματος και όλα τα δικαιώματα 
επί της εκτέλεσης/ερμηνείας.
Εάν ο κάτοχος αυτός των δικαιωμάτων
παραλείψει να μεταβιβάσει τα
δικαιώματα εκουσίως εντός τριών μηνών
από τη λήψη μιας τέτοιας αίτησης, τα 
δικαιώματα λογίζονται ότι έχουν 
εκχωρηθεί. Δεν είναι απαιτητή καμία 
αποζημίωση.
Εάν ένα φωνογράφημα ενσωματώνει
εκτελέσεις/ερμηνείες περισσότερων του
ενός εκτελεστών/ερμηνευτών, το
δικαίωμα αυτό μπορούν να το ασκήσουν
όλοι οι εκτελεστές/ερμηνευτές συλλογικά
ή οποιοσδήποτε μεμονωμένος
εκτελεστής/ερμηνευτής, αλλά όταν το
δικαίωμα το ασκεί ένας μεμονωμένος
εκτελεστής/ερμηνευτής, τότε τα
δικαιώματα πρέπει να εκχωρηθούν σε
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι θα γίνει εκμετάλλευση των δικαιωμάτων κατά την 50ετή περίοδο
προστασίας προς όφελος των ερμηνευτών/εκτελεστών, στα δικαιώματα των φωνογραφικών
παραγωγών προστίθεται ένα επί πλέον κριτήριο. Εάν ένα δημοσιευμένο φωνογράφημα πάψει
να είναι διαθέσιμο στο κοινό για περίοδο τριών ετών, οι εκτελεστές θα δικαιούνται να
απαιτήσουν τόσο τα δικαιώματα επί των ενσωματωμένων εκτελέσεων όσο και τα δικαιώματα
επί των φωνογραφημάτων (άνευ των οποίων δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει εκμετάλλευση των
δικαιωμάτων επί των εκτελέσεων). Εάν όλοι οι εκτελεστές ενεργούν από κοινού, τα δικαιώματα
αυτά εκχωρούνται στους εκτελεστές, οπότε αυτοί οι τελευταίοι αποκτούν τη δυνατότητα είτε να 
υπογράψουν μια νέα σύμβαση εκμετάλλευσης, ώστε να καταστεί διαθέσιμη η υλική ενσωμάτωση 
της εκτέλεσης, είτε να καταστήσουν την υλική ενσωμάτωση δημόσιο κτήμα. Εάν οι εκτελεστές
δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ενεργήσουν από κοινού, τα δικαιώματα πρέπει να εκχωρηθούν σε
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης η οποία θα διανείμει με δίκαιο τρόπο τα έσοδα στους 
διάφορους εκτελεστές.
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Τροπολογία 65
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται η
ακόλουθη παράγραφος 2β::
(2β) Η επεκταθείσα περίοδος υπόκειται
σε εκχωρήσεις δικαιωμάτων. Επί πλέον, 
θα υπάρχουν δωρεάν εκχωρήσεις
δικαιωμάτων για τις οποίες δεν θα 
χρειάζεται να υποβληθεί επίσημη αίτηση 
και για τις οποίες οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης δεν επιτρέπεται να χρεώνουν 
ή να επιβάλλουν χρεώσεις, υπό τις εξής 
περιστάσεις:
a) ιδιωτικές λέσχες ή κοινωνική
αναμετάδοση με κοινό που δεν υπερβαίνει 
τα 250 άτομα,
β) ιδιωτική αντιγραφή ή αναβάθμιση σε
νέες ή διαφορετικές τεχνικές πλατφόρμες,
Για την άρση πάσης αμφιβολίας, κανένας
φόρος πνευματικής ιδιοκτησίας δεν 
επιτρέπεται να επιβληθεί κατά την 
επεκταθείσα περίοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι συμβατή και με την πρόταση της Επιτροπής και με ένα σύστημα
επεκτάσεων μέσω εγγραφών. Η επέκταση πρέπει να επιδέχεται την παραχώρηση αδειών
εκτέλεσης ώστε να είναι δυνατό ένα μεγαλύτερο κέρδος. Θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις
για το ύψος των δικαιωμάτων σε τέτοιες περιπτώσεις. Προτείνεται η αυτόματη δωρεάν
παραχώρηση κάποιων αδειών εκτέλεσης ώστε να μην εμποδίζονται οι «βραδιές 60s’» και άλλες
παρόμοιες δημοφιλείς εκδηλώσεις σε μικρούς ιδιωτικούς κύκλους και για συγκέντρωση 
χρημάτων για αγαθοεργίες. Λόγω της μεγάλης διάρκειας της περιόδου προστασίας των 
πνευματικών δικαιωμάτων, το κοινό πολύ πιθανόν να θέλει να κάνει αναβαθμισμένες τεχνικές 
μετεγγραφές σε άλλα υλικά. Η επέκταση της διάρκειας προστασίας δεν πρέπει να οδηγήσει σε
μεγαλύτερες απαιτήσεις για φόρους copyright επί του ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε βάρος των 
καταναλωτών. 
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Τροπολογία 66
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 c (νέο)
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 c (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται η
ακόλουθη παράγραφος 2γ::
(2γ) Οι εκτελεστές/ερμηνευτές πρέπει να
έχουν ηθικό δικαίωμα επί της 
εκτέλεσης/ερμηνείας τους που δεν θα 
μπορεί να εκχωρηθεί και που θα ισχύει 
για 95 έτη. Το ηθικό δικαίωμα θα 
επιτρέπει στους εκτελεστές/ερμηνευτές
και στους κληρονόμους τους:
a) να αποτρέπουν ανεπιθύμητες χρήσεις
και διαστρεβλώσεις των
εκτελέσεων/ερμηνειών τους,
β) να εισπράττουν δικαιώματα ελεύθερα
από κρατήσεις σε οποιαδήποτε περίοδο 
επέκτασης των πνευματικών 
δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασφαλίζεται έτσι ότι οι εκτελεστές/ερμηνευτές θα έχουν τη δυνατότητα να εμποδίσουν την
κακοποίηση της εκτέλεσης/ερμηνείας τους όσο είναι ζωντανοί και ότι σε οποιαδήποτε επέκταση
της περιόδου προστασίας θα έχουν το βασικό δικαίωμα είσπραξης δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας χωρίς κρατήσεις. Η διάταξη είναι συμβατή και με την πρόταση της Επιτροπής και
με ένα σύστημα επεκτάσεων βάσει εγγραφών σε μητρώο.
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Τροπολογία 67
Katalin Lévai

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 d (νέο)
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – περίοδος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) Το ακόλουθο εδάφιο παρεμβάλλεται:
Στη δεύτερη φράση του άρθρου 3 
παράγραφος 3 ο αριθμός «50» 
αντικαθίσταται από τον αριθμό «95»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Οδηγία 2006/116/ΕΚ σχετικά με τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων, ορίζει ότι τα δικαιώματα τόσο του
φωνογραφικού παραγωγού όσο και του κινηματογραφικού παραγωγού λήγουν μετά από 50 έτη. 
Η Οδηγία αντιμετωπίζει επί ίσοις όροις και τις δυο κατηγορίες δικαιωμάτων. Αναγνωρίζει ότι 
το επίπεδο προστασίας αυτών των δυο κατηγοριών δικαιωμάτων πρέπει να είναι υψηλό, ώστε 
να διαφυλαχθεί και να προαχθεί η δημιουργικότητα προς το συμφέρον των πολιτιστικών 
κλάδων και της κοινωνίας συνολικά. 

Τροπολογία 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο άρθρο 10 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 5:

Διαγράφεται

"5. Το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη 
μορφή που τροποποιείται από την οδηγία 
[// να συμπληρωθεί: αριθμός της 
τροποποιητικής οδηγίας] συνεχίζει να 
ισχύει για τις υλικές ενσωματώσεις των 
ερμηνειών και των εκτελέσεων και τα 
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φωνογραφήματα για τα οποία ο 
εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων προστατεύονται 
ακόμα, δυνάμει αυτών των διατάξεων, 
στις [να συμπληρωθεί η ημερομηνία πριν 
από την οποία τα κράτη μέλη πρόκειται 
να μεταφέρουν την τροποποιητική 
οδηγία, όπως αναφέρεται παρακάτω στο 
άρθρο 2].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή συνδέεται με το άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2. Εάν διαγραφούν, πρέπει και 
αυτή να διαγραφεί.

Τροπολογία 69
Bert Doorn

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο άρθρο 10 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 5:

Διαγράφεται

"5. Το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη 
μορφή που τροποποιείται από την οδηγία 
[// να συμπληρωθεί: αριθμός της 
τροποποιητικής οδηγίας] συνεχίζει να 
ισχύει για τις υλικές ενσωματώσεις των 
ερμηνειών και των εκτελέσεων και τα 
φωνογραφήματα για τα οποία ο 
εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων προστατεύονται 
ακόμα, δυνάμει αυτών των διατάξεων, 
στις [να συμπληρωθεί η ημερομηνία πριν 
από την οποία τα κράτη μέλη πρόκειται 
να μεταφέρουν την τροποποιητική 
οδηγία, όπως αναφέρεται παρακάτω στο 
άρθρο 2].»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή ώστε να συμβαδίσουμε με το άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2.

Τροπολογία 70
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο άρθρο 10 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 5:

Διαγράφεται

"5. Το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη 
μορφή που τροποποιείται από την οδηγία 
[// να συμπληρωθεί: αριθμός της 
τροποποιητικής οδηγίας] συνεχίζει να 
ισχύει για τις υλικές ενσωματώσεις των 
ερμηνειών και των εκτελέσεων και τα 
φωνογραφήματα για τα οποία ο 
εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων προστατεύονται 
ακόμα, δυνάμει αυτών των διατάξεων, 
στις [να συμπληρωθεί η ημερομηνία πριν 
από την οποία τα κράτη μέλη πρόκειται 
να μεταφέρουν την τροποποιητική 
οδηγία, όπως αναφέρεται παρακάτω στο 
άρθρο 2].»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή εμποδίζει την αναδρομική επέκταση της διάρκειας. Σε ένα σύστημα
εγγραφών σε μητρώο, που στην ουσία θεμελιώνεται στη γέννηση νέου δικαιώματος λόγω 
ανεπαρκούς αμοιβής, θα πρέπει να είναι αποδεκτές οι επεκτάσεις μετά τη λήξη των 
δικαιωμάτων, υπό τον όρο να υπάρχουν οι δέουσες προφυλάξεις. 
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Τροπολογία 71
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη 
μορφή που τροποποιείται από την οδηγία 
[// να συμπληρωθεί: αριθμός της 
τροποποιητικής οδηγίας] συνεχίζει να 
ισχύει για τις υλικές ενσωματώσεις των 
ερμηνειών και των εκτελέσεων και τα 
φωνογραφήματα για τα οποία ο 
εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων προστατεύονται 
ακόμα, δυνάμει αυτών των διατάξεων, 
στις [να συμπληρωθεί η ημερομηνία πριν 
από την οποία τα κράτη μέλη πρόκειται 
να μεταφέρουν την τροποποιητική 
οδηγία, όπως αναφέρεται παρακάτω στο 
άρθρο 2].»

5. Οι επεκτάσεις της περιόδου που
τροποποιείται από την οδηγία [// να
συμπληρωθεί: αριθμός της τροποποιητικής
οδηγίας] σύμφωνα με το άρθρο 3, 
αφορούν μόνο εκείνα τα δικαιώματα που
προκύπτουν από 1.1.2009.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η νέα επέκταση της διάρκειας προστασίας πρέπει να ξεκινήσει και να είναι έγκυρη μόνο για
όσα δικαιώματα κατοχυρωθούν από 1ης Ιανουαρίου 2009 και μετά. Έτσι αφήνεται στους
ενδιαφερόμενους η ευχέρεια να προσαρμοστούν στη νέα νομική κατάσταση.

Τροπολογία 72
Eva Lichtenberger

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ελλείψει σαφών ενδείξεων περί του
αντιθέτου, μια σύμβαση, που έχει

1. Μια σύμβαση, που έχει συναφθεί πριν
από την [να συμπληρωθεί η ημερομηνία



AM\757970EL.doc 63/102 PE416.322v01-00

EL

συναφθεί πριν από την [να συμπληρωθεί η
ημερομηνία πριν από την οποία τα κράτη
μέλη πρόκειται να μεταφέρουν την
τροποποιητική οδηγία, όπως αναφέρεται
παρακάτω στο άρθρο 2], βάσει της οποίας
ένας εκτελεστής έχει μεταβιβάσει ή έχει
εκχωρήσει τα δικαιώματά του στην υλική
ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής
του σε έναν παραγωγό φωνογραφημάτων
(εφεξής: «σύμβαση μεταβίβασης ή
εκχώρησης»), θα θεωρείται ότι συνεχίζει 
να παράγει αποτελέσματα πέρα από 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], ο ερμηνευτής ή
εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται
πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση
της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το 
φωνογράφημα, αντιστοίχως.

πριν από την οποία τα κράτη μέλη πρόκειται
να μεταφέρουν την τροποποιητική οδηγία,
όπως αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2], 
βάσει της οποίας ένας εκτελεστής έχει
μεταβιβάσει ή έχει εκχωρήσει σε άλλον 
από μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
τα δικαιώματά του στην υλική
ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής
του σε έναν παραγωγό φωνογραφημάτων
(εφεξής: «σύμβαση μεταβίβασης ή
εκχώρησης»), θα θεωρείται ότι δεν
παράγει άλλα αποτελέσματα πέρα από τη
στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του
άρθρου 3 παράγραφος 1 με τη μορφή που
είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// 
να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας
τροποποιητικής οδηγίας], ο ερμηνευτής ή
εκτελεστής δεν προστατεύεται πλέον όσον
αφορά την υλική ενσωμάτωση της
ερμηνείας ή εκτέλεσης.

2. Οι παράγραφοι 3 έως 6 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται στις συμβάσεις 
μεταβίβασης ή εκχώρησης που 
συνεχίζουν να παράγουν αποτελέσματα 
πέρα από τη στιγμή στην οποία, δυνάμει 
του άρθρου 3 παράγραφος 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.

2. Εάν ένας εκτελεστής/ερμηνευτής δεν
έχει μεταβιβάσει τη διαχείριση των
δικαιωμάτων του σε εταιρεία συλλογικής
διαχείρισης σε ό,τι αφορά την πρόσθετη
διάρκεια προστασίας που παρέχεται ως
αποτέλεσμα της παρούσας Οδηγίας, η
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που
διαχειρίζεται δικαιώματα της ίδιας
κατηγορίας θεωρείται ότι έχει λάβει
εντολή να διαχειρίζεται τα δικαιώματά 
του. Ο εκτελεστής/ερμηνευτής θα
διατηρεί τα ηθικά δικαιώματά του.

3. Όπου μια σύμβαση μεταβίβασης ή
εκχώρησης παρέχει στον ερμηνευτή ή
εκτελεστή δικαίωμα να αξιώσει μη
επαναλαμβανόμενη αμοιβή, ο ερμηνευτής 
ή εκτελεστής δικαιούται να λαμβάνει 
ετήσια συμπληρωματική αμοιβή από τον 
παραγωγό φωνογραφημάτων για κάθε 
πλήρες έτος κατά το οποίο, δυνάμει του 
άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη 
μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από 

3. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης θα
διανέμει δίκαια τα έσοδα που εισπράττει
από την εκμετάλλευση των
φωνογραφημάτων, και κατά τρόπο που
να αντανακλά τη φύση και την έκταση
της συμβολής του κάθε
εκτελεστή/ερμηνευτή του οποίου η
προστατευόμενη εκτέλεση/ερμηνεία είναι
ενσωματωμένη στα φωνογραφήματα.
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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.
4. Το συνολικό ποσό που διατίθεται από 
έναν παραγωγό φωνογραφημάτων για τις 
πληρωμές της συμπληρωματικής 
αμοιβής που αναφέρεται στην παράγραφο 
3 αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 τοις 
εκατό των εσόδων 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: αριθμός της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο 
παραγωγός φωνογραφημάτων δεν 
προστατεύονται πλέον στις 31 
Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι 
ένας παραγωγός φωνογραφημάτων του 
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: αριθμός της παρούσας 
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τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο 
παραγωγός φωνογραφημάτων δεν 
προστατεύονται πλέον στις 31 
Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.
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.
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 
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.
Εάν, ένα έτος μετά τη στιγμή κατά την 
οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 
1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν 
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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.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να αποβεί πραγματικά η πρόσθετη διάρκεια σε όφελος των
εκτελεστών/ερμηνευτών. Συνεπώς, οι ήδη υφιστάμενες συμβατικές δεσμεύσεις δεν πρέπει να
ερμηνευθούν ότι προσφέρουν την πρόσθετη περίοδο στον παραγωγό του φωνογραφήματος. Για 
να αποτραπούν τα προβλήματα συντονισμού ως προς την πρόσθετη περίοδο, η διαχείριση των 
δικαιωμάτων πρέπει να ανατεθεί σε εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Τούτο θα απαιτήσει από
τις εταιρείες αυτές να διαχειρίζονται τα δικαιώματα αναπαραγωγής και διανομής σε σχέση με
υλικές ενσωματώσεις εκτελέσεων/ερμηνειών κατά την παραταθείσα περίοδο. Δεδομένου ότι οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα επιτρέπουν σε οποιονδήποτε φορέα να εκμεταλλεύεται την 
εκτέλεση/ερμηνεία, δεν θα απαιτηθεί ρήτρα «εκμετάλλευσης ή στέρησης (use it or lose it)» του 
δικαιώματος. Δεδομένου ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα διατηρούν τα στοιχεία των 
εκτελεστών/ερμηνευτών των οποίων το έργο ενσωματώνεται στο φωνογράφημα, μπορούν να 
διασκεδασθούν οι ανησυχίες περί τυχόν αδιαφάνειας ή ως προς το κατά πόσον ένα έργο έχει 
καταστεί δημόσιο κτήμα.

Τροπολογία 73
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10α - παράγραφοι 1 έως 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ελλείψει σαφών ενδείξεων περί του 
αντιθέτου, μια σύμβαση, που έχει 
συναφθεί πριν από την [να συμπληρωθεί 
η ημερομηνία πριν από την οποία τα 
κράτη μέλη πρόκειται να μεταφέρουν την 
τροποποιητική οδηγία, όπως αναφέρεται 
παρακάτω στο άρθρο 2], βάσει της 
οποίας ένας εκτελεστής έχει μεταβιβάσει 
ή έχει εκχωρήσει τα δικαιώματά του στην 
υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή 
εκτέλεσής του σε έναν παραγωγό 
φωνογραφημάτων (εφεξής: «σύμβαση 
μεταβίβασης ή εκχώρησης»), θα 
θεωρείται ότι συνεχίζει να παράγει 
αποτελέσματα πέρα από 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], ο ερμηνευτής ή 
εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται 
πλέον όσον αφορά την υλική 
ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης 
και το φωνογράφημα, αντιστοίχως.

Διαγράφεται

2. Οι παράγραφοι 3 έως 6 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται στις συμβάσεις 
μεταβίβασης ή εκχώρησης που 
συνεχίζουν να παράγουν αποτελέσματα 
πέρα από τη στιγμή στην οποία, δυνάμει 
του άρθρου 3 παράγραφος 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.
3. Όπου μια σύμβαση μεταβίβασης ή 
εκχώρησης παρέχει στον ερμηνευτή ή 
εκτελεστή δικαίωμα να αξιώσει μη 
επαναλαμβανόμενη αμοιβή, ο ερμηνευτής 
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ή εκτελεστής δικαιούται να λαμβάνει 
ετήσια συμπληρωματική αμοιβή από τον 
παραγωγό φωνογραφημάτων για κάθε 
πλήρες έτος κατά το οποίο, 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.
4. Το συνολικό ποσό που διατίθεται από 
έναν παραγωγό φωνογραφημάτων για τις 
πληρωμές της συμπληρωματικής 
αμοιβής που αναφέρεται στην παράγραφο 
3 αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 τοις 
εκατό των εσόδων 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: αριθμός της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο 
παραγωγός φωνογραφημάτων δεν 
προστατεύονται πλέον στις 31 
Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι 
ένας παραγωγός φωνογραφημάτων του 
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 
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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: αριθμός της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο 
παραγωγός φωνογραφημάτων δεν 
προστατεύονται πλέον στις 31 
Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μια πρόταση για ένα σύστημα εγγραφών σε μητρώο, τα ανωτέρω δεν χρειάζονται. Οι
εκτελεστές θα πρέπει να μπορούν να διαπραγματεύονται.

Τροπολογία 74
Renate Weber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ελλείψει σαφών ενδείξεων περί του 
αντιθέτου, μια σύμβαση, που έχει 
συναφθεί πριν από την [να συμπληρωθεί η 
ημερομηνία πριν από την οποία τα κράτη 
μέλη πρόκειται να μεταφέρουν την 
τροποποιητική οδηγία, όπως αναφέρεται 
παρακάτω στο άρθρο 2], βάσει της οποίας 
ένας εκτελεστής έχει μεταβιβάσει ή έχει 
εκχωρήσει τα δικαιώματά του στην υλική 

1. Ελλείψει ενδείξεων περί του αντιθέτου, 
μια σύμβαση, που έχει συναφθεί πριν από 
την [να συμπληρωθεί η ημερομηνία πριν 
από την οποία τα κράτη μέλη πρόκειται να 
μεταφέρουν την τροποποιητική οδηγία, 
όπως αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2], 
βάσει της οποίας ένας εκτελεστής έχει 
μεταβιβάσει ή έχει εκχωρήσει τα 
δικαιώματά του στην υλική ενσωμάτωση 
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ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής 
του σε έναν παραγωγό φωνογραφημάτων
(εφεξής: «σύμβαση μεταβίβασης ή 
εκχώρησης»), θα θεωρείται ότι συνεχίζει 
να παράγει αποτελέσματα πέρα από 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], ο ερμηνευτής ή 
εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται 
πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση 
της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το
φωνογράφημα, αντιστοίχως.

της ερμηνείας ή εκτέλεσής του σε έναν 
παραγωγό (εφεξής: «σύμβαση 
μεταβίβασης ή εκχώρησης»), θα θεωρείται 
ότι συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα 
πέρα από 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], ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο 
παραγωγός δεν προστατεύονται πλέον 
όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της 
ερμηνείας ή εκτέλεσης και την εγγραφή, 
αντιστοίχως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη «σαφών» απαλείφεται ώστε να διασφαλιστεί ότι το διαμορφούμενο συμπέρασμα μπορεί
να αντικρουστεί. Η λέξη «φωνογράφημα» αντικαθίσταται όπου είναι αναγκαίο με τη λέξη
«εγγραφή», ώστε όλες οι εκτελέσεις/ερμηνείες να αντιμετωπίζονται ισότιμα, ανεξαρτήτως τομέα
(ήχος ή οπτικοακουστικά).

Τροπολογία 75
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι παράγραφοι 3 έως 6 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται στις συμβάσεις 
μεταβίβασης ή εκχώρησης που συνεχίζουν 
να παράγουν αποτελέσματα πέρα από τη 
στιγμή στην οποία, δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 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 

2. Οι παράγραφοι 3 έως 7 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται στις συμβάσεις 
μεταβίβασης ή εκχώρησης που συνεχίζουν 
να παράγουν αποτελέσματα πέρα από τη 
στιγμή στην οποία, δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 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 
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φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται 
πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση 
της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το 
φωνογράφημα, αντιστοίχως.

φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται 
πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση 
της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το 
φωνογράφημα, αντιστοίχως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη είναι βασικής σημασίας για να εισπράττουν οι εκτελεστές όλα τα αποκλειστικά
δικαιώματα που τους οφείλονται λόγω της παράτασης της περιόδου προστασίας, χωρίς να
μπορούν οι εταιρείες να προβάλουν αντίρρηση με το επιχείρημα ότι δεν έχουν ακόμη καλυφθεί
οι προκαταβολές που έχουν δοθεί στους καλλιτέχνες. Χωρίς την πρόσθετη αυτή διάταξη, η
επέκταση της διάρκειας της περιόδου προστασίας θα ωφελήσει τελικά μόνο μια μειονότητα
επώνυμων καλλιτεχνών.

Τροπολογία 76
Nicolae Vlad Popa

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το συνολικό ποσό που διατίθεται από 
έναν παραγωγό φωνογραφημάτων για τις 
πληρωμές της συμπληρωματικής αμοιβής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 τοις εκατό
των εσόδων 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: αριθμός της 
παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται 
πλέον στις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω 
έτους.

4. Το συνολικό ποσό που διατίθεται από 
έναν παραγωγό φωνογραφημάτων για τις 
πληρωμές της συμπληρωματικής αμοιβής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 30 τοις εκατό
των εσόδων 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: αριθμός της 
παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται 
πλέον στις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω 
έτους.
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Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι 
ένας παραγωγός φωνογραφημάτων του 
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: αριθμός της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο 
παραγωγός φωνογραφημάτων δεν 
προστατεύονται πλέον στις 31 
Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί στους εκτελεστές η αναγνώριση του έργου τους και επομένως οι φωνογραφικοί
παραγωγοί πρέπει να αφιερώσουν ένα υψηλότερο ποσοστό για εξόφληση των
συμπληρωματικών εσόδων της παραγράφου 3.

Η ύπαρξη διάταξης που ορίζει ελάχιστο όριο 2 εκατομμυρίων € για το οποίο δεν καταβάλλεται 
η εν λόγω αμοιβή αφήνει χώρο για απάτες και καταχρήσεις.

Τροπολογία 77
Sajjad Karim

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το συνολικό ποσό που διατίθεται από 
έναν παραγωγό φωνογραφημάτων για τις 
πληρωμές της συμπληρωματικής αμοιβής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 τοις εκατό 
των εσόδων 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: αριθμός της 
παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται 
πλέον στις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω 
έτους.

4. Το συνολικό ποσό που διατίθεται από 
έναν παραγωγό φωνογραφημάτων για τις 
πληρωμές της συμπληρωματικής αμοιβής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 τοις εκατό 
των εσόδων που έχει αποκομίσει, αφού 
αφαιρεθούν όλες οι δαπάνες που 
συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση της 
επεκταθείσης διάρκειας προστασίας των 
εν λόγω φωνογραφημάτων, 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: αριθμός της 
παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται 
πλέον στις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω 
έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λογικό είναι, προτού κληθούν οι παραγωγοί φωνογραφημάτων να καταβάλουν χρήματα στους
εκτελεστές, να μπορούν να αφαιρέσουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση της
επεκταθείσης περιόδου προστασίας των εν λόγω φωνογραφημάτων. Μπορούν π.χ. να
περιλαμβάνονται λογικές δαπάνες για πληρωμές ΦΠΑ, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
και εκχώρησης, δαπάνες παραγωγής, διανομής και εμπορίας και άλλες τυχόν διενεργηθείσες 
λειτουργικές δαπάνες.

Τροπολογία 78
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10α – Παράγραφος 4 – Εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το συνολικό ποσό που διατίθεται από 
έναν παραγωγό φωνογραφημάτων για τις 
πληρωμές της συμπληρωματικής αμοιβής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 τοις εκατό 
των εσόδων 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: αριθμός της 
παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται 
πλέον στις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω 
έτους.

4. Το συνολικό ποσό που διατίθεται από 
έναν παραγωγό φωνογραφημάτων για τις 
πληρωμές της συμπληρωματικής αμοιβής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 τοις εκατό 
των καθαρών εσόδων 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: αριθμός της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής 
ή εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται 
πλέον στις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω 
έτους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λογικό είναι, προτού κληθούν οι παραγωγοί φωνογραφημάτων να καταβάλουν χρήματα στους
εκτελεστές, να μπορούν να αφαιρέσουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση της
επεκταθείσης περιόδου προστασίας των εν λόγω φωνογραφημάτων. Μπορούν π.χ. να
περιλαμβάνονται λογικές δαπάνες για πληρωμές ΦΠΑ, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
και εκχώρησης, δαπάνες παραγωγής, διανομής και εμπορίας και άλλες τυχόν διενεργηθείσες 
λειτουργικές δαπάνες.

Τροπολογία 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το συνολικό ποσό που διατίθεται από 4. Το συνολικό ποσό που διατίθεται από 
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έναν παραγωγό φωνογραφημάτων για τις 
πληρωμές της συμπληρωματικής αμοιβής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 τοις εκατό 
των εσόδων 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: αριθμός της 
παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται 
πλέον στις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω 
έτους.

έναν παραγωγό φωνογραφημάτων για τις 
πληρωμές της συμπληρωματικής αμοιβής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 τοις εκατό 
των καθαρών εσόδων 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: αριθμός της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής 
ή εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται 
πλέον στις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω 
έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λογικό είναι, προτού κληθούν οι παραγωγοί φωνογραφημάτων να καταβάλουν χρήματα στους
εκτελεστές, να μπορούν να αφαιρέσουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση της
επεκταθείσης περιόδου προστασίας των εν λόγω φωνογραφημάτων. Μπορούν π.χ. να
περιλαμβάνονται λογικές δαπάνες για πληρωμές ΦΠΑ, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
και εκχώρησης, δαπάνες παραγωγής, διανομής και εμπορίας και άλλες τυχόν διενεργηθείσες 
λειτουργικές δαπάνες.

Τροπολογία 80
Γεώργιος Παπαστάμκος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το συνολικό ποσό που διατίθεται από 
έναν παραγωγό φωνογραφημάτων για τις 
πληρωμές της συμπληρωματικής αμοιβής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 

4. Το συνολικό ποσό που διατίθεται από 
έναν παραγωγό φωνογραφημάτων για τις 
πληρωμές της συμπληρωματικής αμοιβής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
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αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 τοις εκατό 
των εσόδων 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: αριθμός της 
παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται 
πλέον στις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω 
έτους.

αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 τοις εκατό 
των καθαρών εσόδων 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: αριθμός της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής 
ή εκτελεστής και ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται 
πλέον στις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω 
έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λογικό είναι, προτού κληθούν οι παραγωγοί φωνογραφημάτων να καταβάλουν χρήματα στους
εκτελεστές, να μπορούν να αφαιρέσουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση της
επεκταθείσης περιόδου προστασίας των εν λόγω φωνογραφημάτων. Μπορούν π.χ. να
περιλαμβάνονται λογικές δαπάνες για πληρωμές ΦΠΑ, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
και εκχώρησης, δαπάνες παραγωγής, διανομής και εμπορίας και άλλες τυχόν διενεργηθείσες 
λειτουργικές δαπάνες.

Τροπολογία 81
Jacques Toubon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι 
ένας παραγωγός φωνογραφημάτων του 
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 

Διαγράφεται
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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: αριθμός της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο 
παραγωγός φωνογραφημάτων δεν 
προστατεύονται πλέον στις 31 
Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αφού το μεταβατικό συνοδευτικό μέτρο (το 20%) θα υπολογίζεται βάσει των καθαρών εσόδων, 
δεν θα υπάρχουν δυσανάλογα έξοδα για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, και επομένως για
να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι εκτελεστές θα ωφελούνται από αυτά τα χρήματα, λογικό είναι να
τους συμπεριλάβουμε στο μέτρο.

Τροπολογία 82
Renate Weber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι 
ένας παραγωγός φωνογραφημάτων του 
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 

Διαγράφεται
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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: αριθμός της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο 
παραγωγός φωνογραφημάτων δεν 
προστατεύονται πλέον στις 31 
Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά τους παραγωγούς φωνογραφημάτων των οποίων το
συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια € δεν ενδείκνυται, δεδομένου ότι η
αμοιβή που πρέπει να καταβάλλεται στους εκτελεστές που καλύπτονται από αυτό το μεταβατικό
μέτρο είναι ανάλογη προς το εισόδημα του παραγωγού. Σε περίπτωση λοιπόν μικρών εσόδων
για τον παραγωγό, μικρή θα είναι και η αμοιβή.

Τροπολογία 83
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10α – 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 τη 
διαχείριση από την εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης του δικαιώματος να 
λαμβάνεται ετήσια συμπληρωματική 
αμοιβή που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για σκοπούς απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης
πρέπει να αναλάβουν τη διαχείριση της ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής (Σύνδεση με την
τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 13).

Τροπολογία 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο -1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10α – 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 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. 
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των
δικαιωμάτων για τις α λα καρτ υπηρεσίες 
των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών που 
προσφέρουν ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές 
παραγωγές που ενσωματώνουν μουσική 
από νομίμως δημοσιευθέντα 
φωνογραφήματα, τα κράτη μέλη πρέπει 
να μεριμνούν ώστε το δικαίωμα των 
εκτελεστών και των παραγωγών 
φωνογραφημάτων να επιτρέπουν ή να 
αρνούνται αυτή τη χρήση να μπορεί να 
ασκηθεί μόνο μέσω της εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης που έχει συσταθεί 
για τη συλλογή και διανομή της αμοιβής 
από τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση αυτών 
των φωνογραφημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράταση της διάρκειας της περιόδου προστασίας των δικαιωμάτων των εκτελεστών και των
φωνογραφικών παραγωγών επιδεινώνει τις διοικητικές δυσχέρειες των ραδιοτηλεοπτικών
σταθμών σε ό,τι αφορά την εκκαθάριση των αναγκαίων α λα καρτ δικαιωμάτων επί των
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εκπομπών τους, και ειδικότερα επί των αρχείων τους. Η εκκαθάριση δικαιωμάτων για την
ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση νομίμως δημοσιευμένων φωνογραφημάτων υπόκειται ήδη στην
υποχρέωση καταβολής μιας δίκαιης αμοιβής (άρθρο 8(2) Οδηγίας 2006/115/ΕΚ σχετικά με το 
δικαίωμα εκμίσθωσης και δανεισμού), την οποία αμοιβή μοιράζονται οι αντίστοιχοι εκτελεστές 
και φωνογραφικοί παραγωγοί. Με σκοπό τόσο μια αποτελεσματική διαχείριση δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με τις προτροπές της αιτιολογικής σκέψης 26 της Οδηγίας του 2001 για τα πνευματικά 
δικαιώματα (InfoSoc), όσο και τη δίκαιη μοιρασιά ανάμεσα σε όλους τους δικαιούχους σε ό,τι 
αφορά και την α λα καρτ χρήση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών, σκόπιμο είναι συνεπώς να 
συμπληρωθεί αυτό το καθεστώς αμοιβών με ένα υποχρεωτικό συλλογικό σύστημα 
παραχώρησης δικαιωμάτων για τέτοιες χρήσεις.

Τροπολογία 85
Hartmut Nassauer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10α – 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 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.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των
δικαιωμάτων για τις α λα καρτ υπηρεσίες 
των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών που 
προσφέρουν ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές 
παραγωγές που ενσωματώνουν μουσική 
από νομίμως δημοσιευθέντα 
φωνογραφήματα, τα κράτη μέλη πρέπει 
να μεριμνούν ώστε το δικαίωμα των 
εκτελεστών και των παραγωγών 
φωνογραφημάτων να επιτρέπουν ή να 
αρνούνται αυτή τη χρήση να μπορεί να 
ασκηθεί μόνο μέσω της εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης που έχει συσταθεί 
για τη συλλογή και διανομή της αμοιβής 
από τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση αυτών 
των φωνογραφημάτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παράταση της διάρκειας της περιόδου προστασίας των δικαιωμάτων των εκτελεστών και των
φωνογραφικών παραγωγών επιδεινώνει τις διοικητικές δυσχέρειες των ραδιοτηλεοπτικών
σταθμών σε ό,τι αφορά την εκκαθάριση των αναγκαίων α λα καρτ δικαιωμάτων επί των
εκπομπών τους, και ειδικότερα επί των αρχείων τους. Η εκκαθάριση δικαιωμάτων για την
ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση νομίμως δημοσιευμένων φωνογραφημάτων υπόκειται ήδη στην
υποχρέωση καταβολής μιας δίκαιης αμοιβής (άρθρο 8(2) Οδηγίας 2006/115/ΕΚ σχετικά με το 
δικαίωμα εκμίσθωσης και δανεισμού), την οποία αμοιβή μοιράζονται οι αντίστοιχοι εκτελεστές 
και φωνογραφικοί παραγωγοί. Με σκοπό τόσο μια αποτελεσματική διαχείριση δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με τις προτροπές της αιτιολογικής σκέψης 26 της Οδηγίας του 2001 για τα πνευματικά 
δικαιώματα (InfoSoc), όσο και τη δίκαιη μοιρασιά ανάμεσα σε όλους τους δικαιούχους σε ό,τι 
αφορά και την α λα καρτ χρήση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών, σκόπιμο είναι συνεπώς να 
συμπληρωθεί αυτό το καθεστώς αμοιβών με ένα υποχρεωτικό συλλογικό σύστημα 
παραχώρησης δικαιωμάτων για τέτοιες χρήσεις.

Τροπολογία 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των
δικαιωμάτων για τις α λα καρτ υπηρεσίες 
των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών που 
προσφέρουν ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές 
παραγωγές που ενσωματώνουν μουσική 
από νομίμως δημοσιευθέντα 
φωνογραφήματα, τα κράτη μέλη πρέπει 
να μεριμνούν ώστε το δικαίωμα των 
εκτελεστών και των παραγωγών 
φωνογραφημάτων να επιτρέπουν ή να 
αρνούνται αυτή τη χρήση να μπορεί να 
ασκηθεί μόνο μέσω της εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης που έχει συσταθεί 
για τη συλλογή και διανομή της αμοιβής 
από τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση αυτών 
των φωνογραφημάτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παράταση της διάρκειας της περιόδου προστασίας των δικαιωμάτων των εκτελεστών και των
φωνογραφικών παραγωγών επιδεινώνει τις διοικητικές δυσχέρειες των ραδιοτηλεοπτικών
σταθμών σε ό,τι αφορά την εκκαθάριση των αναγκαίων α λα καρτ δικαιωμάτων επί των
εκπομπών τους, και ειδικότερα επί των αρχείων τους. Με σκοπό τόσο μια αποτελεσματική
διαχείριση δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις προτροπές της αιτιολογικής σκέψης 26 της Οδηγίας 
του 2001 για τα πνευματικά δικαιώματα (InfoSoc), όσο και τη δίκαιη μοιρασιά ανάμεσα σε 
όλους τους δικαιούχους σε ό,τι αφορά και την α λα καρτ χρήση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών, 
σκόπιμο είναι συνεπώς να συμπληρωθεί αυτό το καθεστώς αμοιβών με ένα υποχρεωτικό 
συλλογικό σύστημα παραχώρησης δικαιωμάτων για τέτοιες χρήσεις.

Τροπολογία 87
Katalin Lévai

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των
δικαιωμάτων για τις α λα καρτ υπηρεσίες 
των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών που 
προσφέρουν ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές 
παραγωγές που ενσωματώνουν μουσική 
από νομίμως δημοσιευθέντα 
φωνογραφήματα, τα κράτη μέλη πρέπει 
να μεριμνούν ώστε το δικαίωμα των 
εκτελεστών και των παραγωγών 
φωνογραφημάτων να επιτρέπουν ή να 
αρνούνται αυτή τη χρήση να μπορεί να 
ασκηθεί μόνο μέσω της εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης που έχει συσταθεί 
για τη συλλογή και διανομή της αμοιβής 
από τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση αυτών 
των φωνογραφημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράταση της διάρκειας της περιόδου προστασίας των δικαιωμάτων των εκτελεστών και των
φωνογραφικών παραγωγών επιδεινώνει τις διοικητικές δυσχέρειες των ραδιοτηλεοπτικών
σταθμών σε ό,τι αφορά την εκκαθάριση των αναγκαίων α λα καρτ δικαιωμάτων επί των
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εκπομπών τους, και ειδικότερα επί των αρχείων τους. Η εκκαθάριση δικαιωμάτων για την
ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση νομίμως δημοσιευμένων φωνογραφημάτων υπόκειται ήδη στην
υποχρέωση καταβολής μιας δίκαιης αμοιβής (άρθρο 8(2) Οδηγίας 2006/115/ΕΚ σχετικά με το 
δικαίωμα εκμίσθωσης και δανεισμού), την οποία αμοιβή μοιράζονται οι αντίστοιχοι εκτελεστές 
και φωνογραφικοί παραγωγοί. Με σκοπό τόσο μια αποτελεσματική διαχείριση δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με τις προτροπές της αιτιολογικής σκέψης 26 της Οδηγίας του 2001 για τα πνευματικά 
δικαιώματα (InfoSoc), όσο και τη δίκαιη μοιρασιά ανάμεσα σε όλους τους δικαιούχους σε ό,τι 
αφορά και την α λα καρτ χρήση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών, σκόπιμο είναι συνεπώς να 
συμπληρωθεί αυτό το καθεστώς αμοιβών με ένα υποχρεωτικό συλλογικό σύστημα 
παραχώρησης δικαιωμάτων για τέτοιες χρήσεις.

Τροπολογία 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των
δικαιωμάτων για τις α λα καρτ υπηρεσίες 
των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών που 
προσφέρουν ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές 
παραγωγές που ενσωματώνουν μουσική 
από νομίμως δημοσιευθέντα 
φωνογραφήματα, τα κράτη μέλη πρέπει 
να μεριμνούν ώστε το δικαίωμα των 
εκτελεστών και των παραγωγών 
φωνογραφημάτων να επιτρέπουν ή να 
αρνούνται αυτή τη χρήση να μπορεί να 
ασκηθεί μόνο μέσω της εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης που έχει συσταθεί 
για τη συλλογή και διανομή της αμοιβής 
από τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση αυτών 
των φωνογραφημάτων.

Or. en
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Τροπολογία 89
Nicolae Vlad Popa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10α – 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 
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.

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, ή 
παύει να εφαρμόζει αποτελεσματικά 
τεχνολογικά μέσα για την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων, ο ερμηνευτής ή 
εκτελεστής μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης μόνο 
μετά από προειδοποίηση δέκα 
τουλάχιστον ημερών. Όταν ένα 
φωνογράφημα 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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται μια προθεσμία προειδοποίησης προτού ο εκτελεστής αποκτήσει το
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ή τη μεταβίβαση ή εκχώρηση προκειμένου να αποφύγει
πιθανή κατάχρηση.

Τροπολογία 90
Sharon Bowles

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

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 
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 

6. Εάν, μετά την έγκριση της επέκτασης 
ενός δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας, ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων αδυνατεί να προσφέρει 
ή 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 κάθε σύμβαση μεταβίβασης ή 
εκχώρησης. Όταν ένα φωνογράφημα 
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.
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εκχώρησης διακοπεί σύμφωνα με τις 
προτάσεις 1 ή 2, λήγουν τα δικαιώματα του 
παραγωγού φωνογραφημάτων επί του 
φωνογραφήματος.
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.»

Εάν, ένα έτος μετά την έγκριση της 
επέκτασης ενός δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας, 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.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με την πρόταση καθιέρωσης ενός συστήματος εγγραφών σε μητρώο.

Τροπολογία 91
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10α – 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 

6. Εάν, μετά τη στιγμή κατά την οποία, 
δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 
με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί 
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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 
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.

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 
περιέχει την υλική ενσωμάτωση των 
ερμηνειών ή εκτελέσεων ενός πλήθους 
εκτελεστών, αυτοί μπορούν δυνάμει της 
κειμένης εθνικής νομοθεσίας 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ρεαλιστική η υποχρέωση των εκτελεστών να ενεργούν από κοινού.

Τροπολογία 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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

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 μιας τουλάχιστον 
έκδοσης του φωνογραφήματος σε επαρκή 
ποσότητα ή δεν καθιστά διαθέσιμο στο 
κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα,
μια τουλάχιστον έκδοση του 
φωνογραφήματος 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
ζητήσει από τον παραγωγό να το κάνει 
και εάν ο παραγωγός μέσα σε ένα εύλογο 
χρονικό διάστημα δεν συμφωνήσει να 
ικανοποιήσει το αίτημα, τότε ο 
εκτελεστής δύναται να καταγγείλει την 
εκχώρηση δικαιωμάτων επί του 
φωνογραφήματος. Όταν ένα 
φωνογράφημα 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 συγκεκριμένου 
φωνογραφήματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι εφικτό να περιμένουμε από τον παραγωγό να προσφέρει προς πώληση ή να καθιστά
διαθέσιμη κάθε έκδοση ενός φωνογραφήματος. Η τροπολογία διευκρινίζει ότι ο παραγωγός
οφείλει να καθιστά διαθέσιμη μια τουλάχιστον έκδοση και ότι εάν ο παραγωγός δεν προσφέρει 
προς πώληση ή δεν καθιστά διαθέσιμη μια τουλάχιστον έκδοση, ο εκτελεστής μπορεί να του το 
ζητήσει και εάν ο παραγωγός δεν συμφωνήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο εκτελεστής 
δικαιούται να θέσει τέλος στην εκχώρηση δικαιωμάτων για το συγκεκριμένο φωνογράφημα.

Τροπολογία 93
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10α – 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 
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 

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 μιας τουλάχιστον 
έκδοσης του φωνογραφήματος σε επαρκή 
ποσότητα ή δεν καθιστά διαθέσιμο στο 
κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, 
μια τουλάχιστον έκδοση του 
φωνογραφήματος 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
ζητήσει από τον παραγωγό να το κάνει 
και εάν ο παραγωγός μέσα σε ένα εύλογο 
χρονικό διάστημα δεν συμφωνήσει να 
ικανοποιήσει το αίτημα, τότε ο 
εκτελεστής δύναται να καταγγείλει την 
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συνάψει. Εάν η σύμβαση μεταβίβασης ή 
εκχώρησης διακοπεί σύμφωνα με τις 
προτάσεις 1 ή 2, λήγουν τα δικαιώματα του 
παραγωγού φωνογραφημάτων επί του 
φωνογραφήματος.

εκχώρηση δικαιωμάτων επί του 
φωνογραφήματος. Όταν ένα 
φωνογράφημα 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 συγκεκριμένου 
φωνογραφήματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εφικτό να περιμένουμε από τον παραγωγό να προσφέρει προς πώληση ή να καθιστά
διαθέσιμη κάθε έκδοση ενός φωνογραφήματος. Η τροπολογία διευκρινίζει ότι ο παραγωγός
οφείλει να καθιστά διαθέσιμη μια τουλάχιστον έκδοση και ότι εάν ο παραγωγός δεν προσφέρει 
προς πώληση ή δεν καθιστά διαθέσιμη μια τουλάχιστον έκδοση, ο εκτελεστής μπορεί να του το 
ζητήσει και εάν ο παραγωγός δεν συμφωνήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο εκτελεστής 
δικαιούται να θέσει τέλος στην εκχώρηση δικαιωμάτων για το συγκεκριμένο φωνογράφημα.

Τροπολογία 94
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10α – 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, 

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, 
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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 
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.

αντιστοίχως, ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων δεν προσφέρει πλέον 
προς πώληση αντίγραφα μιας τουλάχιστον 
έκδοσης του φωνογραφήματος σε επαρκή 
ποσότητα ή δεν καθιστά διαθέσιμο στο 
κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, 
μια τουλάχιστον έκδοση του 
φωνογραφήματος 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
ζητήσει από τον παραγωγό να το κάνει 
και εάν ο παραγωγός μέσα σε ένα εύλογο 
χρονικό διάστημα δεν συμφωνήσει να 
ικανοποιήσει το αίτημα, τότε ο 
εκτελεστής δύναται να καταγγείλει την 
εκχώρηση δικαιωμάτων επί του 
φωνογραφήματος. Όταν ένα 
φωνογράφημα 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 συγκεκριμένου 
φωνογραφήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εφικτό να περιμένουμε από τον παραγωγό να προσφέρει προς πώληση ή να καθιστά
διαθέσιμη κάθε έκδοση ενός φωνογραφήματος. Η τροπολογία διευκρινίζει ότι ο παραγωγός
οφείλει να καθιστά διαθέσιμη μια τουλάχιστον έκδοση και ότι εάν ο παραγωγός δεν προσφέρει 
προς πώληση ή δεν καθιστά διαθέσιμη μια τουλάχιστον έκδοση, ο εκτελεστής μπορεί να του το 
ζητήσει και εάν ο παραγωγός δεν συμφωνήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο εκτελεστής 
δικαιούται να θέσει τέλος στην εκχώρηση δικαιωμάτων για το συγκεκριμένο φωνογράφημα.
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Τροπολογία 95
Sajjad Karim

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10α – 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 
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.

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 μιας τουλάχιστον 
έκδοσης του φωνογραφήματος σε επαρκή 
ποσότητα ή δεν καθιστά διαθέσιμο στο 
κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, 
μια τουλάχιστον έκδοση του 
φωνογραφήματος 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
ζητήσει από τον παραγωγό να το κάνει 
και εάν ο παραγωγός μέσα σε ένα εύλογο 
χρονικό διάστημα δεν συμφωνήσει να 
ικανοποιήσει το αίτημα, τότε ο 
εκτελεστής δύναται να καταγγείλει την 
εκχώρηση δικαιωμάτων επί του 
φωνογραφήματος. Όταν ένα 
φωνογράφημα περιέχει την υλική 
ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεων 
ενός πλήθους εκτελεστών, αυτοί μπορούν 
μόνο από κοινού να καταγγείλουν τη
μεταβίβαση ή εκχώρηση. Εάν η
μεταβίβαση ή εκχώρηση διακοπεί
σύμφωνα με τις προτάσεις 1 ή 2, λήγουν τα
δικαιώματα του παραγωγού
φωνογραφημάτων επί του συγκεκριμένου
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φωνογραφήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εφικτό να περιμένουμε από τον παραγωγό να προσφέρει προς πώληση ή να καθιστά
διαθέσιμη κάθε έκδοση ενός φωνογραφήματος. Η τροπολογία διευκρινίζει ότι ο παραγωγός
οφείλει να καθιστά διαθέσιμη μια τουλάχιστον έκδοση και ότι εάν ο παραγωγός δεν προσφέρει 
προς πώληση ή δεν καθιστά διαθέσιμη μια τουλάχιστον έκδοση, ο εκτελεστής μπορεί να του το 
ζητήσει και εάν ο παραγωγός δεν συμφωνήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο εκτελεστής 
δικαιούται να θέσει τέλος στην εκχώρηση δικαιωμάτων για το συγκεκριμένο φωνογράφημα.

Τροπολογία 96
Renate Weber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10α – 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 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 
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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.

περιέχει την υλική ενσωμάτωση των 
ερμηνειών ή εκτελέσεων ενός πλήθους 
εκτελεστών, αυτοί μπορούν από κοινού ή 
μεμονωμένα 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν πολλοί εκτελεστές συμμετέχουν στην ίδια εκτέλεση, δεν είναι ρεαλιστικό να τους ζητούμε
να ενεργούν από κοινού. Πενήντα χρόνια μετά την υλική ενσωμάτωση της εκτέλεσης, οι
επιζώντες εκτελεστές ίσως να μην θυμούνται τα ονόματα των άλλων εκτελεστών που μετείχαν
στην ίδια εγγραφή, ή να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με τους άλλους εκτελεστές μέσα σε 
ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ή ακόμη και να μην μπορούν να συμφωνήσουν μαζί τους για να 
ενεργήσουν από κοινού. Πρέπει λοιπόν να επιτρέπεται η ατομική ενέργεια.

Τροπολογία 97
Sajjad Karim

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
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 

Διαγράφεται
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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.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρήτρα της χρήσης ή απώλειας του δικαιώματος («use it or lose it», «ρήτρα εκμετάλλευσης ή
στέρησης») έχει σχεδιασθεί για να προστατεύει τα δικαιώματα των εκτελεστών και να εμποδίζει
τους φωνογραφικούς παραγωγούς να περικόπτουν αδίκως τα δικαιώματα. Το άρθρο 10α, 
παράγραφος 1, εδάφιο 1 αυτό επιδιώκει, τα δε περαιτέρω μέτρα του εδαφίου 2 δεν προβλέπουν
άλλα οφέλη για τους εκτελεστές και σε πολλές περιπτώσεις θα τους οδηγήσουν σε απώλειες.

Τροπολογία 98
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
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 

Εάν, πέντε έτη 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 
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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.»

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.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και είναι ευπρόσδεκτη η ρήτρα «εκμετάλλευσης ή στέρησης» θα πρέπει εντούτοις να γίνει πιο
ευέλικτη. Εάν τα δικαιώματα αποδοθούν στον εκτελεστή, ο εκτελεστής αποκτά μια θεμιτή
δυνατότητα να εκμεταλλευθεί την εκτέλεσή του προτού απολέσει εκ νέου τα δικαιώματα. 
Γι΄αυτό, θα πρέπει να δοθεί μια λογικότερη περίοδος , πέντε ετών, για να αξιοποιήσουν αυτή τη
νέα δυνατότητα εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων.

Τροπολογία 99
Bert Doorn

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
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 

Εάν, πέντε έτη 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 
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φωνογραφημάτων στο φωνογράφημα και 
τα δικαιώματα των εκτελεστών στην υλική 
ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής 
τους.»

φωνογραφημάτων στο φωνογράφημα και 
τα δικαιώματα των εκτελεστών στην υλική 
ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής 
τους.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Δίκαιο είναι να υπάρχει μακρύτερη περίοδος προτού τα δικαιώματα καταστούν δημόσιο κτήμα.

Τροπολογία 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
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.»

Εάν, πέντε έτη 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.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να γίνει εφικτή η εκ νέου εκμετάλλευση των δικαιωμάτων, αφού ο εκτελεστής ανακτήσει τα
δικαιώματά του, χρειάζεται να αποκτήσει μια πραγματική δυνατότητα να ξεκινήσει μια νέα
περίοδο εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης εκτέλεσης. Ένα έτος είναι πολύ λίγο για να
ανακτήσει ο εκτελεστής τα δικαιώματά του επί της εκτέλεσής του, να συνάψει σύμβαση με νέο
παραγωγό και να διαθέσει την εκτέλεσή του στο κοινό. Τα πέντε χρόνια είναι πιο λογικό
διάστημα.

Τροπολογία 101
Renate Weber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
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.»

Εάν, πέντε έτη 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.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και είναι ευπρόσδεκτη η ρήτρα «εκμετάλλευσης ή στέρησης» θα πρέπει εντούτοις να γίνει πιο
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ευέλικτη. Εάν τα δικαιώματα αποδοθούν στον εκτελεστή, ο εκτελεστής αποκτά μια θεμιτή
δυνατότητα να εκμεταλλευθεί την εκτέλεσή του προτού απολέσει εκ νέου τα δικαιώματα. 
Γι΄αυτό, θα πρέπει να δοθεί μια λογικότερη περίοδος , πέντε ετών, για να αξιοποιήσουν αυτή τη
νέα δυνατότητα εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων.

Τροπολογία 102
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Εάν ένας εκτελεστής δικαιούται
επαναλαμβανόμενες αμοιβές, τότε καμία
προκαταβολή ή συμβατικώς
συμφωνηθείσα κράτηση δεν μπορεί να
αφαιρεθεί από τις πληρωμές που
διενεργούνται στον εκτελεστή μετά τη
στιγμή που, δυνάμει του άρθρου 3, 
παράγραφος 1 προ τροποποίησης της
Οδηγίας [// να συμπληρωθεί με τον 
αριθμό της τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, 
ο εκτελεστής παύει να χαίρει προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη είναι βασικής σημασίας για να εισπράττουν οι εκτελεστές όλα τα αποκλειστικά
δικαιώματα που τους οφείλονται λόγω της παράτασης της περιόδου προστασίας, χωρίς να
μπορούν οι εταιρείες να προβάλουν αντίρρηση με το επιχείρημα ότι δεν έχουν ακόμη καλυφθεί
οι προκαταβολές που έχουν δοθεί στους καλλιτέχνες. Χωρίς την πρόσθετη αυτή διάταξη, η
επέκταση της διάρκειας της περιόδου προστασίας θα ωφελήσει τελικά μόνο μια μειονότητα
επώνυμων καλλιτεχνών.



PE416.322v01-00 100/102 AM\757970EL.doc

EL

Τροπολογία 103
Renate Weber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν τα
δέοντα μέτρα ώστε τα πλήρη συμβατικώς
συμφωνημένα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας ή το πλήρες ποσοστό
αμοιβής, χωρίς αφαίρεση προκαταβολών
ή συμβατικώς συμφωνημένων
κρατήσεων, να καταβάλλεται κατά την
επεκταθείσα περίοδο προστασίας στους
εκτελεστές των οποίων τα αποκλειστικά
δικαιώματα είχαν μεταβιβασθεί σε
παραγωγό έναντι καταβολής μιας
επαναλαμβανόμενης αμοιβής

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη είναι βασικής σημασίας για να εισπράττουν οι εκτελεστές όλα τα αποκλειστικά
δικαιώματα που τους οφείλονται λόγω της παράτασης της περιόδου προστασίας, χωρίς να
μπορούν οι εταιρείες να προβάλουν αντίρρηση με το επιχείρημα ότι δεν έχουν ακόμη καλυφθεί
οι προκαταβολές που έχουν δοθεί στους καλλιτέχνες. Χωρίς την πρόσθετη αυτή διάταξη, η
επέκταση της διάρκειας της περιόδου προστασίας θα ωφελήσει τελικά μόνο μια μειονότητα
επώνυμων καλλιτεχνών.

Τροπολογία 104
Nicolae Vlad Popa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η διάρκεια προστασίας μιας μουσικής 
σύνθεσης με στίχους ή κείμενο λήγει 70 

«Η διάρκεια προστασίας μιας μουσικής 
σύνθεσης με στίχους ή κείμενο λήγει με 
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έτη μετά το θάνατο του τελευταίου των 
ακόλουθων επιζώντων, ασχέτως του εάν τα 
πρόσωπα αυτά χαρακτηρίζονται ή όχι ως 
συνδημιουργοί: του στιχουργού και του 
συνθέτη της μουσικής».

τον θάνατο του τρίτου βαθμού 
κληρονόμου του στιχουργού ή 70 έτη μετά 
το θάνατο του τελευταίου των ακόλουθων 
επιζώντων, ανάλογα με το ποιος θάνατος 
έρχεται χρονικά τελευταίος, ασχέτως του 
εάν τα πρόσωπα αυτά χαρακτηρίζονται ή 
όχι ως συνδημιουργοί: του στιχουργού και 
του συνθέτη της μουσικής». "

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μεγαλύτερη περίοδος προστασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μέχρι τρίτου βαθμού
κληρονόμοι θα εισπράττουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι μέχρι
τρίτου βαθμού κληρονόμοι θα εισπράττουν τα δικαιώματα αυτά.

Τροπολογία 105
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2006/116/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η διάρκεια προστασίας μιας μουσικής 
σύνθεσης με στίχους ή κείμενο λήγει 70 
έτη μετά το θάνατο του τελευταίου των 
ακόλουθων επιζώντων, ασχέτως του εάν 
τα πρόσωπα αυτά χαρακτηρίζονται ή όχι 
ως συνδημιουργοί: του στιχουργού και 
του συνθέτη της μουσικής».

«Η διάρκεια προστασίας μιας μουσικής 
σύνθεσης με στίχους ή κείμενο λήγει 70 
έτη μετά το θάνατο του τελευταίου των 
ακόλουθων επιζώντων, του στιχουργού και 
του συνθέτη της μουσικής».

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό να λήγουν ταυτόχρονα τα πνευματικά δικαιώματα στιχουργού και συνθέτη σε
περίπτωση συνδημιουργίας. Όμως, εάν απλώς από συνήθεια ή τύχη συνδυάστηκαν στίχοι και
μουσική ενώ είχαν συντεθεί ανεξάρτητα οι μεν από τη δε, θα πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές 
περίοδοι προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, με δυνατότητα διαφόρων συνδυασμών (π.χ. 
όσο συχνά συμβαίνει στην περίπτωση των ύμνων).
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Τροπολογία 106
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 2α:

"Άρθρο 2 α
Το αργότερο μέχρι την ... *, και εν
συνεχεία κάθε τετραετία, η Επιτροπή θα 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,
έκθεση επί της εφαρμογής και των
αποτελεσμάτων της παρούσας Οδηγίας
όπου, μεταξύ άλλων, βάσει ειδικών
πληροφοριών που θα παρέχουν τα κράτη
μέλη, θα εξετάζει την
αποτελεσματικότητα των διατάξεων που
ελήφθησαν κατά την αναθεώρηση της
παρούσας Οδηγίας σε συνάρτηση με τους
επιδιωκόμενους στόχους. Η Επιτροπή θα
μελετά ειδικότερα εάν η επέκταση της
διάρκειας προστασίας των δικαιωμάτων 
είχε ή όχι θετική επίδραση στην 
κοινωνική κατάσταση των ερμηνευτών 
καλλιτεχνών και στη μουσική δημιουργία 
και εάν κρίνεται σκόπιμη ή όχι η λήψη 
συμπληρωματικών μέτρων για την 
επίτευξη αυτών των στόχων.
* Τρία έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο
εθνικό δίκαιο της παρούσας Οδηγίας."

Or. en
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