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Τροπολογία 56
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η διάδοση του περιεχομένου που 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά 
δικαιώματα, καθώς και οι συνδεμένες 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
βιβλίων, των οπτικοακουστικών 
παραγωγών και της ηχογραφημένης 
μουσικής απαιτούν την αδειοδότηση των 
δικαιωμάτων από διαφορετικούς κατόχους 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων, όπως 
συγγραφείς, ερμηνευτές ή εκτελεστές 
καλλιτέχνες, παραγωγούς και εκδότες. 
Κατά κανόνα, εναπόκειται στους 
δικαιούχους να επιλέξουν μεταξύ της 
ατομικής ή συλλογικής διαχείρισης των 
δικαιωμάτων τους. Η διαχείριση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνει τη χορήγηση αδειών στους 
χρήστες, τον λογιστικό έλεγχο των 
αδειούχων και την παρακολούθηση της 
χρήσης των δικαιωμάτων, την επιβολή των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων, την 
είσπραξη των εσόδων από τα δικαιώματα 
που προκύπτουν από την εκμετάλλευση 
των δικαιωμάτων και τη διανομή των 
ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους. 
Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
παρέχουν τη δυνατότητα στους 
δικαιούχους να αμείβονται για χρήσεις 
δικαιωμάτων τις οποίες δεν θα ήταν σε 
θέση να ελέγχουν ή να επιβάλλουν οι ίδιοι, 
συμπεριλαμβανομένων των χρήσεων σε μη 
εγχώριες αγορές. Επιπλέον, 
διαδραματίζουν σημαντικό κοινωνικό και 
πολιτιστικό ρόλο ως φορείς προώθησης 
της ποικιλομορφίας των πολιτιστικών 

(2) Η διάδοση του περιεχομένου που 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά 
δικαιώματα, καθώς και οι συνδεμένες 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
βιβλίων, των οπτικοακουστικών 
παραγωγών και της ηχογραφημένης 
μουσικής απαιτούν την αδειοδότηση των 
δικαιωμάτων από διαφορετικούς κατόχους 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων, όπως 
συγγραφείς, ερμηνευτές ή εκτελεστές 
καλλιτέχνες, παραγωγούς και εκδότες. 
Κατά κανόνα, εναπόκειται στους 
δικαιούχους να επιλέξουν μεταξύ της 
ατομικής ή συλλογικής διαχείρισης των 
δικαιωμάτων τους. Η διαχείριση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνει τη χορήγηση αδειών στους 
χρήστες, τον λογιστικό έλεγχο των 
αδειούχων και την παρακολούθηση της 
χρήσης των δικαιωμάτων, την επιβολή των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων, την 
είσπραξη των εσόδων από τα δικαιώματα 
που προκύπτουν από την εκμετάλλευση 
των δικαιωμάτων και τη διανομή των 
ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους. 
Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
παρέχουν τη δυνατότητα στους 
δικαιούχους να αμείβονται για χρήσεις 
δικαιωμάτων τις οποίες δεν θα ήταν σε 
θέση να ελέγχουν ή να επιβάλλουν οι ίδιοι, 
συμπεριλαμβανομένων των χρήσεων σε μη 
εγχώριες αγορές. Επιπλέον, 
διαδραματίζουν σημαντικό κοινωνικό και 
πολιτιστικό ρόλο ως φορείς προώθησης 
της ποικιλομορφίας των πολιτιστικών 
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εκδηλώσεων δίνοντας τη δυνατότητα 
πρόσβασης στην αγορά σε μικρότερα και 
λιγότερο δημοφιλή ρεπερτόρια. Σύμφωνα 
με το άρθρο 167 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
πολιτισμικές πτυχές στη δράση της, 
αποβλέποντας ιδίως στον σεβασμό και 
την προώθηση της ποικιλομορφίας των 
πολιτισμών της.

εκδηλώσεων δίνοντας τη δυνατότητα 
πρόσβασης στην αγορά σε μικρότερα και 
λιγότερο δημοφιλή ρεπερτόρια.

Or. en

Τροπολογία 57
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Οι υπηρεσίες των οργανισμών 
συλλογικής διαχείρισης προς τους 
δικαιούχους και τους χρήστες είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και 
τη διατήρηση της πολιτιστικής σκηνής 
στην Ευρώπη, καθώς και για την 
ανάπτυξη πολυπολιτισμικών κλάδων 
δημιουργικής παραγωγής. Οι οργανισμοί 
συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων 
υποστηρίζουν τους δημιουργούς 
αναπτύσσοντας σημαντικές κοινωνικές 
και πολιτιστικές δραστηριότητες, 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην 
αγορά από απαιτητικά ή λιγότερο 
δημοφιλή ρεπερτόρια και νέους 
καλλιτέχνες.

Or. en

Τροπολογία 58
Cornelis de Jong
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Σύμφωνα με το άρθρο 167 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη τις πολιτισμικές 
πτυχές στη δράση της, αποβλέποντας 
ιδίως στον σεβασμό και την προώθηση 
της ποικιλομορφίας των πολιτισμών της. 
Άρα εξυπακούεται ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να αποβλέπουν στη διατήρηση, 
στον σεβασμό και στην προώθηση της 
πολιτιστικής πολυμορφίας. Οι οργανισμοί 
συλλογικής διαχείρισης διαδραματίζουν 
και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο ως φορείς προώθησης 
της ποικιλομορφίας των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων , δίνοντας τη δυνατότητα 
πρόσβασης στην αγορά σε μικρότερα και 
λιγότερο δημοφιλή ρεπερτόρια, αλλά και 
παρέχοντας κοινωνικές, πολιτιστικές και 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς όφελος 
των δικαιούχων αυτών και του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 59
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Από τη στιγμή της σύστασής τους 
εντός της Ένωσης, οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης, ως πάροχοι 
υπηρεσιών, πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις εθνικές απαιτήσεις δυνάμει της 
οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εγχώρια αγορά σκοπός 

διαγράφεται
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της οποίας είναι η δημιουργία ενός 
νομικού πλαισίου για τη διασφάλιση της 
ελευθερίας εγκατάστασης και της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών 
μεταξύ των κρατών μελών. Τούτο
συνεπάγεται ότι οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης πρέπει να είναι ελεύθερες να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους πέραν των 
συνόρων, να εκπροσωπούν τους 
δικαιούχους που κατοικούν ή είναι 
εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη ή να 
χορηγούν άδειες σε χρήστες που 
κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι σε άλλα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 60
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Από τη στιγμή της σύστασής τους 
εντός της Ένωσης, οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης, ως πάροχοι 
υπηρεσιών, πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις εθνικές απαιτήσεις δυνάμει της 
οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εγχώρια αγορά σκοπός 
της οποίας είναι η δημιουργία ενός 
νομικού πλαισίου για τη διασφάλιση της 
ελευθερίας εγκατάστασης και της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών 
μεταξύ των κρατών μελών. Τούτο 
συνεπάγεται ότι οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης πρέπει να είναι ελεύθερες να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους πέραν των 
συνόρων, να εκπροσωπούν τους 
δικαιούχους που κατοικούν ή είναι 
εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη ή να 
χορηγούν άδειες σε χρήστες που 

διαγράφεται
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κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι σε άλλα 
κράτη μέλη.

Or. de

Τροπολογία 61
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Από τη στιγμή της σύστασής τους 
εντός της Ένωσης, οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης, ως πάροχοι υπηρεσιών, πρέπει 
να συμμορφώνονται με τις εθνικές 
απαιτήσεις δυνάμει της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εγχώρια αγορά σκοπός της 
οποίας είναι η δημιουργία ενός νομικού 
πλαισίου για τη διασφάλιση της ελευθερίας 
εγκατάστασης και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των υπηρεσιών μεταξύ των 
κρατών μελών. Τούτο συνεπάγεται ότι οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης πρέπει να 
είναι ελεύθερες να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους πέραν των συνόρων, να εκπροσωπούν 
τους δικαιούχους που κατοικούν ή είναι 
εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη ή να 
χορηγούν άδειες σε χρήστες που κατοικούν 
ή είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη 
μέλη.

(3) Από τη στιγμή της σύστασής τους 
εντός της Ένωσης, οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης, ως πάροχοι υπηρεσιών, πρέπει 
να συμμορφώνονται με τις εθνικές 
απαιτήσεις δυνάμει της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εγχώρια αγορά σκοπός της 
οποίας είναι η δημιουργία ενός νομικού 
πλαισίου για τη διασφάλιση της ελευθερίας 
εγκατάστασης και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των υπηρεσιών μεταξύ των 
κρατών μελών. Τούτο συνεπάγεται ότι οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης πρέπει να 
είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους πέραν των συνόρων, να εκπροσωπούν 
τους δικαιούχους που κατοικούν ή είναι 
εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη ή να 
χορηγούν άδειες σε χρήστες που κατοικούν 
ή είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη 
μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές των κρατών μελών εξακολουθούν να είναι σε θέση να εγκρίνουν τις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης προτού αρχίσουν να δραστηριοποιούνται.
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Τροπολογία 62
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η παρούσα οδηγία ρυθμίζει τις 
απαραίτητες ελάχιστες απαιτήσεις για 
την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. 
Δεν παρεμβαίνει στα μέτρα που 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο για την προστασία ή την 
προώθηση της πολιτιστικής και της 
γλωσσικής πολυμορφίας καθώς και για 
τη θέσπιση κοινωνικοπολιτικών στόχων 
υπέρ των καλλιτεχνών. Η έννοια των 
«επιτακτικών λόγων δημόσιου 
συμφέροντος» στους οποίους 
αναφέρονται ορισμένες διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας αναπτύχθηκε από το 
Δικαστήριο στο πλαίσιο της νομολογίας 
του για τα άρθρα 43 και 49 της ΣΛΕΕ και 
επιδέχεται περαιτέρω εξέλιξη. 
Περιλαμβάνει τουλάχιστον τους 
ακόλουθους λόγους που σχετίζονται με 
την παρούσα οδηγία: θέσπιση 
κοινωνικοπολιτικών στόχων, προστασία 
των αποδεκτών των υπηρεσιών, 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
θέσπιση πολιτιστικών στόχων, προώθηση 
των εθνικών γλωσσών και προάσπιση της 
εθνικής ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

Or. de

Τροπολογία 63
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους 
εθνικούς κανόνες που διέπουν τη 
λειτουργία των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία τους έναντι 
των μελών τους και των δικαιούχων. 
Περάν των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
οι μη εγχώριοι δικαιούχοι κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους και την 
πολύ συχνά ανεπαρκή οικονομική 
διαχείριση των εισπραχθέντων εσόδων, τα 
προβλήματα που απορρέουν από τη 
λειτουργία των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης οδηγούν σε ανεπάρκειες όσον 
αφορά την εκμετάλλευση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων ανά την 
εγχώρια αγορά εις βάρος τόσο των μελών 
των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, των 
δικαιούχων όσο και των χρηστών. Οι 
δυσκολίες αυτές δεν εμφανίζονται στη 
λειτουργία των ανεξάρτητων παρόχων 
υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων οι 
οποίοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι των 
δικαιούχων για τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων τους σε εμπορική βάση και 
όπου οι δικαιούχοι δεν ασκούν 
δικαιώματα που απορρέουν από την 
ιδιότητά τους ως μελών.

(4) Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους 
εθνικούς κανόνες που διέπουν τη 
λειτουργία των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία τους έναντι 
των μελών τους και των δικαιούχων. 
Περάν των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
οι μη εγχώριοι δικαιούχοι κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους και την 
πολύ συχνά ανεπαρκή οικονομική 
διαχείριση των εισπραχθέντων εσόδων, τα 
προβλήματα που απορρέουν από τη 
λειτουργία των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης οδηγούν σε ανεπάρκειες όσον 
αφορά την εκμετάλλευση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων ανά την 
εγχώρια αγορά εις βάρος τόσο των μελών 
των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, των 
δικαιούχων όσο και των χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 64
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους 
εθνικούς κανόνες που διέπουν τη 
λειτουργία των εταιρειών συλλογικής 

(4) Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους 
εθνικούς κανόνες που διέπουν τη 
λειτουργία των εταιρειών συλλογικής 
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διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία τους έναντι 
των μελών τους και των δικαιούχων. 
Περάν των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
οι μη εγχώριοι δικαιούχοι κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους και την 
πολύ συχνά ανεπαρκή οικονομική 
διαχείριση των εισπραχθέντων εσόδων, τα 
προβλήματα που απορρέουν από τη 
λειτουργία των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης οδηγούν σε ανεπάρκειες όσον 
αφορά την εκμετάλλευση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων ανά την 
εγχώρια αγορά εις βάρος τόσο των μελών 
των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, των 
δικαιούχων όσο και των χρηστών. Οι 
δυσκολίες αυτές δεν εμφανίζονται στη 
λειτουργία των ανεξάρτητων παρόχων 
υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων οι 
οποίοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι των 
δικαιούχων για τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων τους σε εμπορική βάση και 
όπου οι δικαιούχοι δεν ασκούν δικαιώματα 
που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως 
μελών.

διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία τους έναντι 
των μελών τους και των δικαιούχων. 
Περάν των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
οι μη εγχώριοι δικαιούχοι κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους και την 
πολύ συχνά ανεπαρκή οικονομική 
διαχείριση των εισπραχθέντων εσόδων, τα 
προβλήματα που απορρέουν από τη 
λειτουργία των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης οδηγούν σε ανεπάρκειες όσον 
αφορά την εκμετάλλευση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων ανά την 
εγχώρια αγορά εις βάρος τόσο των μελών 
των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, των 
δικαιούχων όσο και των χρηστών. Οι 
δυσκολίες αυτές δεν εμφανίζονται στη 
λειτουργία των ανεξάρτητων παρόχων 
υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων οι 
οποίοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι των 
δικαιούχων για τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων τους σε εμπορική βάση και 
όπου οι δικαιούχοι δεν ασκούν δικαιώματα 
που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως 
μελών υπό τον όρο ότι δεν ενεργούν ως 
άμεσοι ανταγωνιστές των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης στους τομείς της 
είσπραξης και διανομής οφειλόμενων 
ποσών σε δικαιούχους. Στις περιπτώσεις 
αυτές, τα κριτήρια κυριότητας και 
ελέγχου από τα μέλη δεν έχουν συνάφεια.

Or. en

Τροπολογία 65
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να διασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι 
των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των συγγενικών 

διαγράφεται
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δικαιωμάτων μπορούν να επωφεληθούν 
πλήρως από την εσωτερική αγορά κατά 
τη συλλογική διαχείριση των 
δικαιωμάτων τους και ότι η ελευθερία 
άσκησης των δικαιωμάτων τους δεν 
θίγεται αδικαιολόγητα, είναι αναγκαίο να 
προβλέπεται η συμπερίληψη κατάλληλων 
εγγυήσεων στα καταστατικά έγγραφα των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης. 
Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 
2006/123/ΕΚ, οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης δεν πρέπει να εισάγουν άμεσα 
ή έμμεσα διακρίσεις μεταξύ των 
δικαιούχων βάσει της ιθαγένειά τους, του 
τόπου κατοικίας ή εγκατάστασής τους 
κατά την παροχή των υπηρεσιών 
διαχείρισής τους.

Or. en

Τροπολογία 66
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να διασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων μπορούν να 
επωφεληθούν πλήρως από την εσωτερική 
αγορά κατά τη συλλογική διαχείριση των 
δικαιωμάτων τους και ότι η ελευθερία 
άσκησης των δικαιωμάτων τους δεν 
θίγεται αδικαιολόγητα, είναι αναγκαίο να 
προβλέπεται η συμπερίληψη κατάλληλων 
εγγυήσεων στα καταστατικά έγγραφα των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης. 
Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 
2006/123/ΕΚ, οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης δεν πρέπει να εισάγουν άμεσα 
ή έμμεσα διακρίσεις μεταξύ των 
δικαιούχων βάσει της ιθαγένειά τους, του 
τόπου κατοικίας ή εγκατάστασής τους 
κατά την παροχή των υπηρεσιών 

(8) Για να διασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων μπορούν να 
επωφεληθούν πλήρως από την εσωτερική 
αγορά κατά τη συλλογική διαχείριση των 
δικαιωμάτων τους και ότι η ελευθερία 
άσκησης των δικαιωμάτων τους δεν 
θίγεται σε καμία περίπτωση, είναι 
αναγκαίο να προβλέπεται η συμπερίληψη 
κατάλληλων εγγυήσεων στα καταστατικά 
έγγραφα των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης. Επιπλέον, σύμφωνα με την 
οδηγία 2006/123/ΕΚ, οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης δεν πρέπει να 
εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις 
μεταξύ των δικαιούχων βάσει της 
ιθαγένειά τους, του τόπου κατοικίας ή 
εγκατάστασής τους κατά την παροχή των 
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διαχείρισής τους. υπηρεσιών διαχείρισής τους. 
Απαγορεύεται κάθε άμεση ή έμμεση 
διάκριση λόγω ύπαρξης παλαιότερων 
αδειών, έκτασης του ρεπερτορίου ή 
αναμενόμενου κύκλου εργασιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απαγορεύεται κάθε είδος άμεσης ή έμμεσης διάκρισης.

Τροπολογία 67
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ελευθερία των δικαιούχων να 
παρέχουν και να λαμβάνουν υπηρεσίες 
συλλογικής διαχείρισης πέραν των εθνικών 
συνόρων συνεπάγεται τη δυνατότητά τους 
να επιλέγουν ελεύθερα την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης που θα 
διαχειρίζεται τα δικαιώματά τους, όπως τα 
δικαιώματα επί της δημόσιας εκτέλεσης ή 
ραδιοτηλεοπτικής προβολής, ή κατηγορίες 
δικαιωμάτων, όπως η διαδραστική 
επικοινωνία με το κοινό, υπό την 
προϋπόθεση ότι η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διαχειρίζεται ήδη τέτοιου 
είδους δικαιώματα ή κατηγορίες 
δικαιωμάτων. Τούτο συνεπάγεται ότι οι 
δικαιούχοι μπορούν εύκολα να ανακαλούν 
τα δικαιώματα ή τις κατηγορίες των 
δικαιωμάτων τους από μια εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης και να τα 
αναθέτουν ή μεταβιβάζουν εν όλω ή εν 
μέρει σε άλλη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης ή άλλη οντότητα, ανεξάρτητα 
από το κράτος μέλος κατοικίας ή την 
ιθαγένεια είτε της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης είτε του δικαιούχου. Οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που 

(9) Η ελευθερία των δικαιούχων να 
παρέχουν και να λαμβάνουν υπηρεσίες 
συλλογικής διαχείρισης πέραν των εθνικών 
συνόρων συνεπάγεται τη δυνατότητά τους 
να επιλέγουν ελεύθερα την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης που θα 
διαχειρίζεται τα δικαιώματά τους, όπως τα 
δικαιώματα επί της δημόσιας εκτέλεσης ή 
ραδιοτηλεοπτικής προβολής, ή κατηγορίες 
δικαιωμάτων, όπως η διαδραστική 
επικοινωνία με το κοινό, υπό την 
προϋπόθεση ότι η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διαχειρίζεται ήδη τέτοιου 
είδους δικαιώματα ή κατηγορίες 
δικαιωμάτων. Τούτο συνεπάγεται ότι οι 
δικαιούχοι μπορούν εύκολα να ανακαλούν 
τα δικαιώματα ή τις κατηγορίες των 
δικαιωμάτων τους από μια εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης και να τα 
αναθέτουν ή μεταβιβάζουν εν όλω ή εν 
μέρει σε άλλη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης ή άλλη οντότητα, ανεξάρτητα 
από το κράτος μέλος κατοικίας ή την 
ιθαγένεια είτε της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης είτε του δικαιούχου. Οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που 
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διαχειρίζονται διαφορετικά είδη έργων και 
άλλα αντικείμενα, όπως λογοτεχνικά, 
μουσικά ή φωτογραφικά έργα, πρέπει να 
παρέχουν επίσης αυτήν τη δυνατότητα 
ευελιξίας σε δικαιούχους όσον αφορά τη 
διαχείριση διαφορετικών ειδών έργων ή 
άλλου αντικειμένου. Οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να 
ενημερώνουν τους δικαιούχους σχετικά με 
την εν λόγω επιλογή και να τους παρέχουν 
τη δυνατότητα να την ασκούν με όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη ευχέρεια. Τέλος, η 
παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις 
δυνατότητες των δικαιούχων να 
διαχειρίζονται ατομικά τα δικαιώματά 
τους, ακόμη και για μη εμπορικές χρήσεις.

διαχειρίζονται διαφορετικά είδη έργων και 
άλλα αντικείμενα, όπως λογοτεχνικά, 
μουσικά ή φωτογραφικά έργα, πρέπει να 
παρέχουν επίσης αυτήν τη δυνατότητα 
ευελιξίας σε δικαιούχους όσον αφορά τη 
διαχείριση διαφορετικών ειδών έργων ή 
άλλου αντικειμένου. Οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να 
ενημερώνουν τους δικαιούχους σχετικά με 
την εν λόγω επιλογή και να τους παρέχουν 
τη δυνατότητα να την ασκούν με όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη ευχέρεια. Τέλος, η 
παρούσα οδηγία πρέπει να προστατεύει 
και να ενισχύει τις δυνατότητες των 
δικαιούχων να διαχειρίζονται ατομικά τα 
δικαιώματά τους, ακόμη και για μη 
εμπορικές χρήσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της προστασίας.

Τροπολογία 68
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Η ατομική άσκηση αποκλειστικών 
οικονομικών δικαιωμάτων, όπως 
συμβαίνει συχνά στον οπτικοακουστικό 
τομέα, συνάδει επίσης με τους στόχους 
της εσωτερικής αγοράς καθώς 
συγκεντρώνει τα δικαιώματα 
εκμετάλλευσης στον παραγωγό, 
μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις 
δυνατότητες κατακερματισμού.

Or. en
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Τροπολογία 69
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Στο πλαίσιο εφαρμογής των 
διατάξεων της οδηγίας θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του 
κάθε τομέα. Συγκεκριμένα, η οδηγία 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, 
στον οπτικοακουστικό τομέα, όπου 
παρατηρούνται ανισορροπίες στις σχέσεις 
μεταξύ δημιουργών και παραγωγών, η 
συλλογική διαχείριση είναι ο πλέον 
αποτελεσματικός τρόπος εξασφάλισης 
δίκαιης αμοιβής για τους δημιουργούς. 
Ως εκ τούτου, όσον αφορά τις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης που 
διαχειρίζονται τα δικαιώματα των 
δημιουργών στον οπτικοακουστικό 
τομέα, πρέπει να προβλέπεται η 
δυνατότητα συγκεντρωτικής 
εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων ασχέτως κατηγορίας. Οι εν 
λόγω εταιρείες θα πρέπει επίσης να έχουν 
τη δυνατότητα να καθορίσουν ένα 
πλαίσιο για τους όρους ανάκλησης των 
δημιουργών, κατά το μέτρο που αυτό 
καθίσταται αναγκαίο για την εκπλήρωση 
της αποστολής τους, και συγκεκριμένα τη 
συγκέντρωση του κόστους διαχείρισης 
προς όφελος όλων των δημιουργών, την 
προστασία και την προώθηση της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας, και την 
ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους 
χρήστες.

Or. fr

Τροπολογία 70
Toine Manders
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η προσχώρηση μέλους στις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης πρέπει να 
βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που 
δεν εισάγουν διακρίσεις όπως, μεταξύ 
άλλων, όσον αφορά τους εκδότες οι οποίοι 
δυνάμει μιας συμφωνίας εκμετάλλευσης 
δικαιωμάτων, δικαιούνται μερίδιο των 
εσόδων που προκύπτουν από δικαιώματα 
που διαχειρίζονται οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης και έχουν δικαίωμα είσπραξης 
των εσόδων αυτών από την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης.

(10) Η προσχώρηση μέλους στις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης πρέπει να 
βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που 
δεν εισάγουν διακρίσεις όπως, μεταξύ 
άλλων, όσον αφορά τις ενώσεις των 
δικαιούχων, όπως άλλες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης ή ενώσεις 
δικαιούχων, και τους εκδότες οι οποίοι 
δυνάμει μιας συμφωνίας εκμετάλλευσης 
δικαιωμάτων, δικαιούνται μερίδιο των 
εσόδων που προκύπτουν από δικαιώματα 
που διαχειρίζονται οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης και έχουν δικαίωμα είσπραξης 
των εσόδων αυτών από την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 71
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
αναμένεται να ενεργούν με γνώμονα το 
καλύτερο συμφέρον των μελών τους. Ως 
εκ τούτου, είναι σημαντική η πρόβλεψη 
συστημάτων που παρέχουν τη δυνατότητα 
στα μέλη των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης να ασκούν τα δικαιώματα 
μέλους συμμετέχοντας στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των εταιρειών. Η 
εκπροσώπηση των διαφορετικών 
κατηγοριών μελών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων πρέπει να είναι δίκαιη και 
ισορροπημένη. Η αποτελεσματικότητα των 
κανόνων που διέπουν τη γενική συνέλευση 
των μελών των εταιρειών συλλογικής 

(11) Οι οργανισμοί συλλογικής
διαχείρισης πρέπει να ενεργούν με 
γνώμονα το καλύτερο συλλογικό συμφέρον 
των δικαιούχων που εκπροσωπούν. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντική η πρόβλεψη 
συστημάτων που παρέχουν τη δυνατότητα 
στα μέλη των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης να ασκούν τα δικαιώματα 
μέλους συμμετέχοντας στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των εταιρειών. Η 
εκπροσώπηση των διαφορετικών 
κατηγοριών μελών, όπως παραγωγοί ή 
ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να 
είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Η 
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διαχείρισης τίθεται υπό αμφισβήτηση εάν 
δεν υπάρχουν διατάξεις που να ρυθμίζουν 
τον τρόπο λειτουργίας της γενικής 
συνέλευσης. Επομένως, είναι απαραίτητο 
να διασφαλίζεται η τακτική σύγκληση της 
γενικής συνέλευσης τουλάχιστον άπαξ 
ετησίως καθώς και η λήψη των πιο 
σημαντικών αποφάσεων της εταιρείας
συλλογικής διαχείρισης από τη γενική 
συνέλευση.

αποτελεσματικότητα των κανόνων που 
διέπουν τη γενική συνέλευση των μελών 
των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης 
τίθεται υπό αμφισβήτηση εάν δεν 
υπάρχουν διατάξεις που να ρυθμίζουν τον 
τρόπο λειτουργίας της γενικής συνέλευσης. 
Επομένως, είναι απαραίτητο να 
διασφαλίζεται η τακτική σύγκληση της 
γενικής συνέλευσης τουλάχιστον άπαξ 
ετησίως καθώς και η λήψη των πιο 
σημαντικών αποφάσεων του οργανισμού
συλλογικής διαχείρισης από τη γενική 
συνέλευση.

Or. en

Τροπολογία 72
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα μέλη των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη 
γενική συνέλευση· η άσκηση των 
δικαιωμάτων αυτών μπορεί να υπόκειται 
σε δίκαιους και αναλογικούς περιορισμούς. 
Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου πρέπει 
να διευκολυνθεί.

(12) Τα μέλη των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη 
γενική συνέλευση· η άσκηση των 
δικαιωμάτων αυτών μπορεί να υπόκειται 
σε δίκαιους και αναλογικούς περιορισμούς. 
Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου πρέπει 
να διευκολυνθεί και, όποτε είναι δυνατόν, 
να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά 
μέσα.

Or. de

Τροπολογία 73
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα μέλη των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν και να 
ψηφίζουν στη γενική συνέλευση· η 
άσκηση των δικαιωμάτων αυτών μπορεί 
να υπόκειται σε δίκαιους και αναλογικούς 
περιορισμούς. Η άσκηση των 
δικαιωμάτων ψήφου πρέπει να 
διευκολυνθεί.

(12) Τα μέλη των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη γενική 
συνέλευση· Η άσκηση του ενεργητικού 
δικαιώματος και του παθητικού 
δικαιώματος ψήφου (εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι) πρέπει να διευκολυνθεί για 
όλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες μελών· όλα τα μέλη πρέπει να διαθέτουν 
κοινό και καθολικό δικαίωμα ψήφου και να το ασκούν εύκολα.

Τροπολογία 74
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της 
διαχείρισης των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης. Προς τον σκοπό αυτό, οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης πρέπει 
να ορίζουν μια εποπτική λειτουργία η 
οποία θα αρμόζει στη δική τους 
οργανωτική δομή και να επιτρέπουν στα 
μέλη τους να εκπροσωπούνται στο όργανο 
που θα ασκεί την εν λόγω λειτουργία. Για 
να αποφευχθεί η επιβολή υπερβολικής 
επιβάρυνσης σε μικρότερες εταιρείες
συλλογικής διαχείρισης και για να 
διασφαλιστεί ο αναλογικός χαρακτήρας 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να
είναι σε θέση να εξαιρούν τις μικρότερες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης από την 

(13) Τα μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της 
διαχείρισης των οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης. Προς τον σκοπό αυτό, οι 
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης πρέπει 
να ορίζουν μια εποπτική λειτουργία η 
οποία θα αρμόζει στη δική τους 
οργανωτική δομή και να επιτρέπουν στα 
μέλη τους να εκπροσωπούνται στο όργανο 
που θα ασκεί την εν λόγω λειτουργία. Για 
να αποφευχθεί η επιβολή υπερβολικών 
επιβαρύνσεων σε μικρότερους 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις βελτίωσης 
της ρύθμισης και για να διασφαλιστεί ο 
αναλογικός χαρακτήρας των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, 
τα κράτη μέλη πρέπει να εξαιρούν τους 
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οργάνωση μιας τέτοιας εποπτικής 
λειτουργίας, σε περίπτωση που το κρίνουν 
αναγκαίο.

μικρότερους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης από την οργάνωση μιας 
τέτοιας εποπτικής λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις βελτίωσης της ρύθμισης και τις δεσμεύσεις της Επιτροπής, τα κράτη 
μέλη δύνανται να εξαιρούν πολύ μικρές οντότητες από ορισμένες δυνητικά επαχθείς απαιτήσεις.

Τροπολογία 75
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της 
διαχείρισης των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης. Προς τον σκοπό αυτό, οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης πρέπει 
να ορίζουν μια εποπτική λειτουργία η 
οποία θα αρμόζει στη δική τους 
οργανωτική δομή και να επιτρέπουν στα 
μέλη τους να εκπροσωπούνται στο όργανο 
που θα ασκεί την εν λόγω λειτουργία. Για 
να αποφευχθεί η επιβολή υπερβολικής 
επιβάρυνσης σε μικρότερες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης και για να 
διασφαλιστεί ο αναλογικός χαρακτήρας 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να 
είναι σε θέση να εξαιρούν τις μικρότερες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης από την 
οργάνωση μιας τέτοιας εποπτικής 
λειτουργίας, σε περίπτωση που το κρίνουν 
αναγκαίο.

(13) Τα μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της 
διαχείρισης των οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης. Προς τον σκοπό αυτό, οι 
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης πρέπει 
να ορίζουν μια εποπτική λειτουργία η 
οποία θα αρμόζει στη δική τους 
οργανωτική δομή και να επιτρέπουν στις 
διάφορες κατηγορίες μελών τους να 
εκπροσωπούνται ισότιμα στο όργανο που 
θα ασκεί την εν λόγω λειτουργία. Για να 
αποφευχθεί η επιβολή υπερβολικής 
επιβάρυνσης σε μικρότερες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης και για να 
διασφαλιστεί ο αναλογικός χαρακτήρας 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να 
είναι σε θέση να εξαιρούν τις μικρότερες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης από την 
οργάνωση μιας τέτοιας εποπτικής 
λειτουργίας, σε περίπτωση που το κρίνουν 
αναγκαίο.

Or. en
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Τροπολογία 76
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Εάν δεν είναι δυνατή η διανομή 
των οφειλόμενων ποσών στους 
δικαιούχους, λόγω αδυναμίας του 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης να 
ταυτοποιήσει και να εντοπίσει τους 
δικαιούχους, το γεγονός αυτό θα 
δημιουργούσε αντικίνητρα ως προς την 
επιμέλεια των οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης στην προσπάθειά τους να 
εντοπίσουν τους σωστούς δικαιούχους, 
εάν επιτρεπόταν να κρατούν τα χρήματα 
και να τα χρησιμοποιούν για άλλους 
σκοπούς σε περίπτωση αποτυχίας. Καθώς 
τα κράτη μέλη είναι πρωτίστως αρμόδια 
για την πολιτιστική πολιτική, τα χρήματα 
που δεν μπορούν να διανεμηθούν είναι 
σκόπιμο να καταβάλλονται σε ένα ταμείο 
το οποίο συγκροτεί και διαχειρίζεται για 
τον σκοπό αυτόν το κράτος μέλος στο 
οποίο εισπράχθηκαν τα χρήματα. Στο 
εξής, το ταμείο είναι υπεύθυνο για τυχόν 
αξιώσεις από την επανεμφάνιση 
δικαιούχων. Πέραν τούτου, κάθε κράτος 
μέλος θα αποφασίζει πώς θα 
χρησιμοποιήσει τα χρήματα του ταμείου 
για συναφείς σκοπούς, όπως η πληρωμή 
δικαιούχων που επανεμφανίζονται 
σύμφωνα με την οδηγία 2012/28/ΕΕ 
σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες 
χρήσεις ορφανών έργων, η ψηφιοποίηση 
και αποκατάσταση της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς και η προώθηση της 
πολιτιστικής πολυμορφίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροποποιημένο άρθρο 12.2.
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Τροπολογία 77
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι έχουν το 
δικαίωμα να αμείβονται για την 
εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους, 
είναι σημαντικό κάθε κράτηση, εκτός από 
τα έξοδα διαχείρισης ή τις κρατήσεις που 
απαιτούνται από το εθνικό δίκαιο, να 
αποφασίζεται από τα μέλη των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης, έτσι ώστε οι 
εταιρείες να είναι διαφανείς έναντι των 
δικαιούχων όσον αφορά τους κανόνες που 
διέπουν τις κρατήσεις αυτές. Κάθε 
δικαιούχος πρέπει να έχει ισότιμη 
πρόσβαση σε κάθε κοινωνική, πολιτιστική 
ή εκπαιδευτική υπηρεσία που 
χρηματοδοτείται μέσω τέτοιων κρατήσεων. 
Εντούτοις, η παρούσα οδηγία δεν 
επηρεάζει το εθνικό δίκαιο σε τυχόν πτυχές 
που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα 
οδηγία.

(16) Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι έχουν το 
δικαίωμα να αμείβονται για την 
εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους, 
είναι σημαντικό κάθε κράτηση, εκτός από 
τα έξοδα διαχείρισης, παραδείγματος 
χάρη κράτηση για κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς,
ή τις κρατήσεις που απαιτούνται από το 
εθνικό δίκαιο, να αποφασίζεται από τα 
μέλη των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης, έτσι ώστε οι εταιρείες να είναι 
διαφανείς έναντι των δικαιούχων όσον 
αφορά τους κανόνες που διέπουν τις 
κρατήσεις αυτές. Κάθε δικαιούχος πρέπει 
να έχει ισότιμη πρόσβαση σε κάθε 
κοινωνική, πολιτιστική ή εκπαιδευτική 
υπηρεσία που χρηματοδοτείται μέσω 
τέτοιων κρατήσεων. Εντούτοις, η παρούσα 
οδηγία δεν επηρεάζει το εθνικό δίκαιο σε 
τυχόν πτυχές που δεν ρυθμίζονται από την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 78
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι έχουν το 
δικαίωμα να αμείβονται για την 
εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους, 
είναι σημαντικό κάθε κράτηση, εκτός από 

(16) Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι έχουν το 
δικαίωμα να αμείβονται για την 
εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους, 
είναι σημαντικό κάθε κράτηση να 
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τα έξοδα διαχείρισης ή τις κρατήσεις που 
απαιτούνται από το εθνικό δίκαιο, να 
αποφασίζεται από τα μέλη των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης, έτσι ώστε οι 
εταιρείες να είναι διαφανείς έναντι των 
δικαιούχων όσον αφορά τους κανόνες που 
διέπουν τις κρατήσεις αυτές. Κάθε 
δικαιούχος πρέπει να έχει ισότιμη 
πρόσβαση σε κάθε κοινωνική, πολιτιστική 
ή εκπαιδευτική υπηρεσία που 
χρηματοδοτείται μέσω τέτοιων κρατήσεων. 
Εντούτοις, η παρούσα οδηγία δεν 
επηρεάζει το εθνικό δίκαιο σε τυχόν πτυχές 
που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα 
οδηγία.

αποφασίζεται από όλα τα μέλη των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, έτσι 
ώστε οι εταιρείες να είναι διαφανείς έναντι 
των δικαιούχων όσον αφορά τους κανόνες 
που διέπουν τις κρατήσεις αυτές. Κάθε 
δικαιούχος πρέπει να έχει ανά πάσα 
στιγμή ισότιμη και εύκολη πρόσβαση σε 
κάθε κοινωνική, πολιτιστική ή 
εκπαιδευτική υπηρεσία που 
χρηματοδοτείται μέσω τέτοιων κρατήσεων. 
Εντούτοις, η παρούσα οδηγία δεν 
επηρεάζει το εθνικό δίκαιο σε τυχόν πτυχές 
που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα 
οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 79
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Για λόγους απλούστευσης της 
διαδικασίας, βελτίωσης της διαφάνειας 
και πρόληψης καταστάσεων όπου οι 
χρήστες λαμβάνουν περισσότερα του ενός 
τιμολόγια για τα ίδια δικαιώματα επί των 
ίδιων έργων, επιτρέπεται η συνεργασία 
των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. 
Τα έξοδα και τα οφέλη της συνεργασίας, 
η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με 
τις άδειες χρήσης, μια κοινή βάση 
δεδομένων και κοινή τιμολόγηση, 
απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 80
Toine Manders
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
και οι χρήστες θα πρέπει επίσης να 
θεσπίσουν διαδικασίες επικοινωνίας, 
ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους 
χρήστες να παρέχουν τις αναγκαίες 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 
αδειών και να υποβάλλουν ακριβείς 
αναφορές σχετικά με την πραγματική 
χρήση των έργων για τα οποία έχει 
χορηγηθεί άδεια.

Or. en

Τροπολογία 81
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη των δικαιούχων, των 
χρηστών και των άλλων εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης στον τομέα των 
υπηρεσιών διαχείρισης που παρέχονται 
από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, 
κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
πρέπει να θεσπίζει συγκεκριμένα μέτρα 
διαφάνειας. Συνεπώς, κάθε εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης πρέπει να 
ενημερώνει τους μεμονωμένους 
δικαιούχους σχετικά με τα ποσά που τους 
καταβάλλονται και τις αντίστοιχες 
κρατήσεις που γίνονται. Θα πρέπει επίσης 
να υποχρεούνται να παρέχουν επαρκείς 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
οικονομικών πληροφοριών, στις άλλες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης των 
οποίων τα δικαιώματα διαχειρίζονται μέσω 

(19) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη των δικαιούχων, των 
χρηστών και των άλλων εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης στον τομέα των 
υπηρεσιών διαχείρισης που παρέχονται 
από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, 
κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
πρέπει να θεσπίζει συγκεκριμένα μέτρα 
διαφάνειας. Συνεπώς, κάθε εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης πρέπει να 
ενημερώνει τους μεμονωμένους 
δικαιούχους σχετικά με τα ποσά που τους 
καταβάλλονται και τις αντίστοιχες 
κρατήσεις που γίνονται. Θα πρέπει επίσης 
να υποχρεούνται να παρέχουν επαρκείς 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
οικονομικών πληροφοριών, στις άλλες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης των 
οποίων τα δικαιώματα διαχειρίζονται μέσω 
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συμφωνιών εκπροσώπησης. Κάθε εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης πρέπει να 
δημοσιοποιεί επαρκείς πληροφορίες για να 
διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι, οι χρήστες 
και άλλες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης κατανοούν τη διάρθρωσή της 
και τον τρόπο άσκησης των 
δραστηριοτήτων της. Οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει ιδίως να 
γνωστοποιούν στους δικαιούχους, τους 
χρήστες και τις άλλες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης το εύρος του ρεπερτορίου τους 
και τους κανόνες που διέπουν τις αμοιβές, 
τις κρατήσεις και τις χρεώσεις τους.

συμφωνιών εκπροσώπησης. Κάθε εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης πρέπει να 
δημοσιοποιεί επαρκείς πληροφορίες για να 
διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι, οι χρήστες, 
άλλες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
και το κοινό κατανοούν τη διάρθρωσή της 
και τον τρόπο άσκησης των 
δραστηριοτήτων της. Οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει ιδίως να 
γνωστοποιούν στους δικαιούχους, τους 
χρήστες και τις άλλες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης το εύρος του ρεπερτορίου τους 
και τους κανόνες που διέπουν τις αμοιβές, 
τις κρατήσεις και τις χρεώσεις τους και να 
τα θέτουν στη διάθεση του κοινού.

Or. de

Τροπολογία 82
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι 
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν 
τις επιδόσεις των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης και να συγκρίνουν τις 
επιδόσεις τους, οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης πρέπει να δημοσιεύουν ετήσια 
έκθεση διαφάνειας στην οποία θα 
περιέχονται συγκρίσιμες ελεγμένες 
οικονομικές πληροφορίες που αφορούν 
συγκεκριμένα τις δραστηριότητες των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης. Οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα 
πρέπει να δημοσιοποιούν επίσης ετήσια 
ειδική έκθεση σχετικά με τη χρήση των 
ποσών που προορίζονται για κοινωνικές, 
πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 
Για να αποφευχθεί η επιβολή υπερβολικής 
επιβάρυνσης σε μικρότερες εταιρείες
συλλογικής διαχείρισης και για να υπάρχει 
αναλογικότητα στις υποχρεώσεις που 

(20) Για να διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι 
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν 
τις επιδόσεις των οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης και να συγκρίνουν τις 
επιδόσεις τους, οι οργανισμοί συλλογικής 
διαχείρισης πρέπει να δημοσιεύουν ετήσια 
έκθεση διαφάνειας στην οποία θα 
περιέχονται συγκρίσιμες ελεγμένες 
οικονομικές πληροφορίες που αφορούν 
συγκεκριμένα τις δραστηριότητες των 
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Οι 
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης θα 
πρέπει να δημοσιοποιούν επίσης ετήσια 
ειδική έκθεση σχετικά με τη χρήση των 
ποσών που προορίζονται για κοινωνικές, 
πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 
Για να αποφευχθεί η επιβολή υπερβολικών 
επιβαρύνσεων σε μικρότερους 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις βελτίωσης 
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απορρέουν από την παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να
εξαιρούν τις μικρότερες εταιρείες
συλλογικής διαχείρισης από ορισμένες 
υποχρεώσεις διαφάνειας, σε περίπτωση 
που το κρίνουν αναγκαίο.

της ρύθμισης και για να διασφαλιστεί ο 
αναλογικός χαρακτήρας των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, 
τα κράτη μέλη πρέπει να εξαιρούν τους 
μικρότερους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης από την οργάνωση μιας 
τέτοιας εποπτικής λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις βελτίωσης της ρύθμισης και τις δεσμεύσεις της Επιτροπής, τα κράτη 
μέλη δύνανται να εξαιρούν πολύ μικρές οντότητες από ορισμένες δυνητικά επαχθείς απαιτήσεις.

Τροπολογία 83
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις 
ρυθμίσεις στα κράτη μέλη όσον αφορά τη 
διαχείριση δικαιωμάτων, όπως οι 
διευρυμένες συλλογικές άδειες, η 
υποχρεωτική συλλογική διαχείριση και τα 
τεκμήρια νομιμότητας εκπροσώπησης ή 
μεταβίβασης δικαιωμάτων, υπό τον όρο 
ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις συνάδουν με το 
δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης και των 
κρατών μελών. Στην περίπτωση της 
υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης για 
όλα τα έργα σε μια συναφή κατηγορία 
δικαιωμάτων ή τύπο περιεχομένου, η 
υποχρέωση δημοσίευσης του ρεπερτορίου 
είναι περιττή, όταν εντέλλεται ουσιαστικά 
μόνο το ένα από τα δύο.

Or. en
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Τροπολογία 84
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Μολονότι το διαδίκτυο δεν έχει 
σύνορα, η επιγραμμική αγορά για μουσικές 
υπηρεσίες στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι 
κατακερματισμένη και δεν έχει ακόμη 
επιτευχθεί πλήρως η δημιουργία μιας 
ενιαίας αγοράς. Η πολυπλοκότητα και η 
δυσκολία που συνδέονται με τη συλλογική 
διαχείριση των δικαιωμάτων στην Ευρώπη, 
ενέτεινε, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον 
κατακερματισμό της ευρωπαϊκής 
ψηφιακής αγοράς για επιγραμμικές 
μουσικές υπηρεσίες. Η κατάσταση αυτή 
έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την 
ταχέως αναπτυσσόμενη ζήτηση των 
καταναλωτών για πρόσβαση σε ψηφιακό 
περιεχόμενο και συναφείς καινοτόμες 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης πέραν των εθνικών συνόρων.

(22) Μολονότι το διαδίκτυο δεν έχει 
σύνορα, η επιγραμμική αγορά για μουσικές 
υπηρεσίες στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι 
κατακερματισμένη και δεν έχει ακόμη 
επιτευχθεί πλήρως η δημιουργία μιας 
ενιαίας αγοράς. Η πολυπλοκότητα και η 
δυσκολία που συνδέονται με τη συλλογική 
διαχείριση των δικαιωμάτων στην Ευρώπη, 
ενέτεινε, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον 
κατακερματισμό της ευρωπαϊκής 
ψηφιακής αγοράς για επιγραμμικές 
μουσικές υπηρεσίες. Η κατάσταση αυτή 
έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την 
ταχέως αναπτυσσόμενη ζήτηση των 
καταναλωτών για πρόσβαση σε ψηφιακό 
περιεχόμενο και συναφείς καινοτόμες 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης πέραν των εθνικών συνόρων. 
Κατά συνέπεια, οι δυνατότητες της 
τεχνολογίας της πληροφορίας 
παραμένουν ανεκμετάλλευτες και οι 
καταναλωτές στερούνται μιας 
πραγματικά ενιαίας ψηφιακής αγοράς 
χωρίς σύνορα για τη μουσική. Είναι 
σημαντικό συνεπώς να επιτευχθεί 
πρόοδος ούτως ώστε να διασφαλιστεί 
ισότιμο καθεστώς για τη δωρεάν 
μετακίνηση αγαθών και υπηρεσιών τόσο 
φυσικά όσο και ψηφιακά.

Or. en

Τροπολογία 85
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Η παροχή διακρατικών αδειών 
πολλαπλών ρεπερτορίων για επιγραμμικά 
δικαιώματα μουσικής και η διασφάλιση 
θεμιτής και επαρκούς αμοιβής για τους 
δικαιούχους από τους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης είναι προς το 
γενικό οικονομικό και πολιτιστικό 
συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των πολιτών της. Η διασυνοριακή 
συνεργασία των οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης ή η ενοποίηση των 
δραστηριοτήτων αδειοδότησής τους για 
τη συγκέντρωση των αντίστοιχων 
συμπληρωματικών τους ρεπερτορίων 
είναι απαραίτητη για την καθιέρωση και 
τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού 
συστήματος διακρατικών αδειών 
πολλαπλών ρεπερτορίων για τα 
επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων.

Or. en

Τροπολογία 86
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Στον επιγραμμικό τομέα της 
μουσικής, όπου ο κανόνας εξακολουθεί να 
είναι η συλλογική διαχείριση των 
δικαιωμάτων του δημιουργού σε εδαφική 
βάση, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν 
συνθήκες που θα ευνοούν τις πλέον 
αποτελεσματικές πρακτικές αδειοδότησης 
από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, σε 
ένα διασυνοριακό πλαίσιο που ολοένα 
αυξάνεται. Επομένως, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί ένα σύνολο κανόνων 
συντονισμού των βασικών προϋποθέσεων 

(24) Στον επιγραμμικό τομέα της 
μουσικής, όπου ο κανόνας εξακολουθεί να 
είναι η συλλογική διαχείριση των 
δικαιωμάτων του δημιουργού σε εδαφική 
βάση, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν 
συνθήκες που θα ευνοούν τις πλέον 
αποτελεσματικές πρακτικές αδειοδότησης 
από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, 
σε ένα διασυνοριακό πλαίσιο που ολοένα 
αυξάνεται. Επομένως, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί ένα σύνολο κανόνων 
συντονισμού των βασικών προϋποθέσεων 
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για την παροχή από τις εταιρείες
συλλογικής διαχείρισης συλλογικών 
διακρατικών αδειών για τα επιγραμμικά 
δικαιώματα δημιουργών επί μουσικών 
έργων. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να 
διασφαλίζουν την απαραίτητη ελάχιστη 
ποιότητα των διασυνοριακών υπηρεσιών 
που παρέχονται από εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια του εκπροσωπούμενου 
ρεπερτορίου και την ακρίβεια των 
χρηματοοικονομικών ροών που 
σχετίζονται με τη χρήση των δικαιωμάτων. 
Θα πρέπει επίσης να καθορίζουν ένα 
πλαίσιο για τη διευκόλυνση της 
οικειοθελούς ομαδοποίησης του μουσικού 
ρεπερτορίου και κατ’ επέκταση τη μείωση 
του αριθμού των αδειών που χρειάζεται 
ένας χρήστης για να λειτουργήσει μια 
διακρατική υπηρεσία. Οι διατάξεις αυτές 
πρέπει να παρέχουν σε μια εταιρεία
συλλογικής διαχείρισης τη δυνατότητα να 
ζητεί από άλλη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης την εκπροσώπηση του 
ρεπερτορίου της σε διακρατική βάση, σε 
περίπτωση που δεν είναι η ίδια σε θέση να 
εκπληρώσει τις απαιτήσεις. Η εταιρεία 
στην οποία απευθύνεται το αίτημα 
υποχρεούται να αποδέχεται την ανάθεση 
της αιτούσης εταιρείας, υπό την 
προϋπόθεση ότι ομαδοποιεί ρεπερτόριο και 
προσφέρει ή χορηγεί διακρατικές άδειες. Η 
ανάπτυξη των νομίμων επιγραμμικών 
υπηρεσιών μουσικής στην Ένωση πρέπει 
επίσης να συμβάλλει στην καταπολέμηση 
της πειρατείας.

για την παροχή από τους οργανισμούς
συλλογικής διαχείρισης συλλογικών 
διακρατικών αδειών για τα επιγραμμικά 
δικαιώματα δημιουργών επί μουσικών 
έργων, ενισχύοντας έτσι τις επιλογές των 
καταναλωτών και οδεύοντας προς την 
ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής 
αγοράς. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να 
διασφαλίζουν την απαραίτητη ελάχιστη 
ποιότητα των διασυνοριακών υπηρεσιών 
που παρέχονται από οργανισμούς
συλλογικής διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά 
τη διαφάνεια του εκπροσωπούμενου 
ρεπερτορίου και την ακρίβεια των 
χρηματοοικονομικών ροών που 
σχετίζονται με τη χρήση των δικαιωμάτων. 
Θα πρέπει επίσης να καθορίζουν ένα 
πλαίσιο για τη διευκόλυνση της 
οικειοθελούς ομαδοποίησης του μουσικού 
ρεπερτορίου και κατ’ επέκταση τη μείωση 
του αριθμού των αδειών που χρειάζεται 
ένας χρήστης για να λειτουργήσει μια 
διακρατική υπηρεσία. Οι διατάξεις αυτές 
πρέπει να παρέχουν σε έναν οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης τη δυνατότητα να 
ζητεί από άλλο οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης την εκπροσώπηση του 
ρεπερτορίου του σε διακρατική βάση, σε 
περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος σε θέση 
να εκπληρώσει τις απαιτήσεις. Η εταιρεία 
στην οποία απευθύνεται το αίτημα 
υποχρεούται να αποδέχεται την ανάθεση 
της αιτούσης εταιρείας, υπό την 
προϋπόθεση ότι ομαδοποιεί ρεπερτόριο και 
προσφέρει ή χορηγεί διακρατικές άδειες. Η 
ανάπτυξη των νομίμων επιγραμμικών 
υπηρεσιών μουσικής στην Ένωση πρέπει 
επίσης να συμβάλλει στην καταπολέμηση 
της πειρατείας.

Or. en

Τροπολογία 87
Rolandas Paksas
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Στον επιγραμμικό τομέα της 
μουσικής, όπου ο κανόνας εξακολουθεί να 
είναι η συλλογική διαχείριση των 
δικαιωμάτων του δημιουργού σε εδαφική 
βάση, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν 
συνθήκες που θα ευνοούν τις πλέον 
αποτελεσματικές πρακτικές αδειοδότησης 
από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, σε 
ένα διασυνοριακό πλαίσιο που ολοένα 
αυξάνεται. Επομένως, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί ένα σύνολο κανόνων 
συντονισμού των βασικών προϋποθέσεων 
για την παροχή από τις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης συλλογικών 
διακρατικών αδειών για τα επιγραμμικά 
δικαιώματα δημιουργών επί μουσικών 
έργων. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να 
διασφαλίζουν την απαραίτητη ελάχιστη 
ποιότητα των διασυνοριακών υπηρεσιών 
που παρέχονται από εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια του εκπροσωπούμενου 
ρεπερτορίου και την ακρίβεια των 
χρηματοοικονομικών ροών που 
σχετίζονται με τη χρήση των δικαιωμάτων. 
Θα πρέπει επίσης να καθορίζουν ένα 
πλαίσιο για τη διευκόλυνση της 
οικειοθελούς ομαδοποίησης του μουσικού 
ρεπερτορίου και κατ’ επέκταση τη μείωση 
του αριθμού των αδειών που χρειάζεται 
ένας χρήστης για να λειτουργήσει μια 
διακρατική υπηρεσία. Οι διατάξεις αυτές 
πρέπει να παρέχουν σε μια εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης τη δυνατότητα να 
ζητεί από άλλη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης την εκπροσώπηση του 
ρεπερτορίου της σε διακρατική βάση, σε 
περίπτωση που δεν είναι η ίδια σε θέση να 
εκπληρώσει τις απαιτήσεις. Η εταιρεία 
στην οποία απευθύνεται το αίτημα 
υποχρεούται να αποδέχεται την ανάθεση 
της αιτούσης εταιρείας, υπό την 
προϋπόθεση ότι ομαδοποιεί ρεπερτόριο και 

(24) Στον τομέα της μουσικής, σε 
αντίθεση με άλλους δημιουργικούς 
κλάδους όπου η άμεση αδειοδότηση 
διαδραματίζει πιο εξέχοντα ρόλο, ο 
κανόνας εξακολουθεί να είναι η συλλογική 
διαχείριση των δικαιωμάτων του 
δημιουργού σε εδαφική βάση. Συνεπώς,
είναι σημαντικό να δημιουργηθούν 
συνθήκες που θα ευνοούν τις πλέον 
αποτελεσματικές πρακτικές αδειοδότησης 
από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, σε 
ένα διασυνοριακό πλαίσιο που ολοένα 
αυξάνεται. Επομένως, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί ένα σύνολο κανόνων 
συντονισμού των βασικών προϋποθέσεων 
για την παροχή από τις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης συλλογικών 
διακρατικών αδειών για τα επιγραμμικά 
δικαιώματα δημιουργών επί μουσικών 
έργων. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να 
διασφαλίζουν την απαραίτητη ελάχιστη 
ποιότητα των διασυνοριακών υπηρεσιών 
που παρέχονται από εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια του εκπροσωπούμενου 
ρεπερτορίου και την ακρίβεια των 
χρηματοοικονομικών ροών που 
σχετίζονται με τη χρήση των δικαιωμάτων. 
Θα πρέπει επίσης να καθορίζουν ένα 
πλαίσιο για τη διευκόλυνση της 
οικειοθελούς ομαδοποίησης του μουσικού 
ρεπερτορίου και κατ’ επέκταση τη μείωση 
του αριθμού των αδειών που χρειάζεται 
ένας χρήστης για να λειτουργήσει μια 
διακρατική υπηρεσία. Οι διατάξεις αυτές 
πρέπει να παρέχουν σε μια εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης τη δυνατότητα να 
ζητεί από άλλη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης την εκπροσώπηση του 
ρεπερτορίου της σε διακρατική βάση, σε 
περίπτωση που δεν είναι η ίδια σε θέση να 
εκπληρώσει τις απαιτήσεις. Η εταιρεία 
στην οποία απευθύνεται το αίτημα 
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προσφέρει ή χορηγεί διακρατικές άδειες. Η 
ανάπτυξη των νομίμων επιγραμμικών 
υπηρεσιών μουσικής στην Ένωση πρέπει 
επίσης να συμβάλλει στην καταπολέμηση 
της πειρατείας.

υποχρεούται να αποδέχεται την ανάθεση 
της αιτούσης εταιρείας, υπό την 
προϋπόθεση ότι ομαδοποιεί ρεπερτόριο και 
προσφέρει ή χορηγεί διακρατικές άδειες. Η 
ανάπτυξη των νομίμων επιγραμμικών 
υπηρεσιών μουσικής στην Ένωση πρέπει 
επίσης να συμβάλλει στην καταπολέμηση 
της πειρατείας.

Or. en

Τροπολογία 88
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί 
βασίζονται εν γένει σε άδεια χορηγηθείσα 
από τοπική εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης για τις δικές τους εκπομπές 
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που 
περιλαμβάνουν μουσικά έργα. Σε πολλές 
περιπτώσεις, η άδεια αυτή ισχύει 
περιοριστικά για ραδιοτηλεοπτικές 
δραστηριότητες. Προκειμένου να 
επιτρέπεται η διάθεση τέτοιου είδους 
ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων στο 
διαδίκτυο, απαιτείται άδεια για 
επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων. Για να διευκολύνεται η χορήγηση 
διακρατικών αδειών σε επιγραμμικά 
μουσικά δικαιώματα για τους σκοπούς της 
ταυτόχρονης και καθυστερημένης 
μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
στο διαδίκτυο, πρέπει να προβλέπεται 
παρέκκλιση από τους κανόνες που θα 
ίσχυαν σε διαφορετική περίπτωση για τη 
χορήγηση διακρατικής άδειας σε μουσικά 
έργα για επιγραμμικές χρήσεις Η εν λόγω 
παρέκκλιση πρέπει να περιορίζεται σε ό,τι 
είναι αναγκαίο για να επιτρέπεται η 
πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά 
προγράμματα στο διαδίκτυο και σε υλικό 

(35) Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί 
βασίζονται εν γένει σε άδεια χορηγηθείσα 
από τοπική εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης για τις δικές τους εκπομπές 
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που 
περιλαμβάνουν μουσικά έργα. 
Προκειμένου να επιτρέπεται η διάθεση 
τέτοιου είδους ραδιοτηλεοπτικών 
μεταδόσεων στο διαδίκτυο, απαιτείται 
άδεια για επιγραμμικά δικαιώματα επί 
μουσικών έργων. Για να διευκολύνεται η 
χορήγηση διακρατικών αδειών σε 
επιγραμμικά μουσικά δικαιώματα για τους 
σκοπούς της διάθεσης στο διαδίκτυο, 
πρέπει να προβλέπεται παρέκκλιση από 
τους κανόνες που θα ίσχυαν σε 
διαφορετική περίπτωση για τη χορήγηση 
διακρατικής άδειας σε μουσικά έργα για 
επιγραμμικές χρήσεις Η εν λόγω 
παρέκκλιση πρέπει να περιορίζεται σε ό,τι 
είναι αναγκαίο για να επιτρέπεται η 
πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά 
προγράμματα στο διαδίκτυο και σε
επιγραμμικές προσφορές που συνδέονται 
με τις γραμμικές ραδιοτηλεοπτικές 
υπηρεσίες. Η παρέκκλιση αυτή δεν πρέπει 
να λειτουργεί με σκοπό τη στρέβλωση του 
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που έχει σαφή σχέση εξάρτησης με την 
αρχική εκπομπή και παράγεται για 
σκοπούς όπως η συμπλήρωση, η 
προκαταρκτική εξέταση ή η επανεξέταση 
των εν λόγω τηλεοπτικών ή 
ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Η 
παρέκκλιση αυτή δεν πρέπει να λειτουργεί 
με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
με τις άλλες υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν 
στους καταναλωτές πρόσβαση σε ατομικά 
μουσικά ή οπτικοακουστικά έργα στο 
διαδίκτυο, ή να οδηγεί σε περιοριστικές 
πρακτικές, όπως η κατανομή της αγοράς ή 
της πελατείας, κατά παράβαση των 
άρθρων 101 ή 102 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ανταγωνισμού με τις άλλες υπηρεσίες οι 
οποίες παρέχουν στους καταναλωτές 
πρόσβαση σε ατομικά μουσικά ή 
οπτικοακουστικά έργα στο διαδίκτυο, ή να 
οδηγεί σε περιοριστικές πρακτικές, όπως η 
κατανομή της αγοράς ή της πελατείας, 
κατά παράβαση των άρθρων 101 ή 102 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 89
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Πρέπει να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική επιβολή των διατάξεων 
του εθνικού δικαίου οι οποίες θεσπίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης πρέπει να 
καθιστούν διαθέσιμες στα μέλη τους 
ειδικές διαδικασίες για τον χειρισμό των 
καταγγελιών και την επίλυση των 
διαφορών. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει 
επίσης να είναι διαθέσιμες και σε άλλους 
δικαιούχους που εκπροσωπούνται από την 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. Σκόπιμο 
είναι επίσης να διασφαλίζεται ότι τα κράτη 
μέλη διαθέτουν ανεξάρτητους, 
αμερόληπτους και αποτελεσματικούς 
φορείς επίλυσης διαφορών, ικανούς για τη 
διευθέτηση εμπορικών διαφορών μεταξύ 
των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και 
των χρηστών σε σχέση με τους ισχύοντες ή 

(36) Πρέπει να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική επιβολή των διατάξεων 
του εθνικού δικαίου οι οποίες θεσπίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης πρέπει να 
καθιστούν διαθέσιμες στα μέλη τους 
ειδικές διαδικασίες για τον χειρισμό των 
καταγγελιών και την επίλυση των 
διαφορών. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει 
επίσης να είναι διαθέσιμες και σε άλλους 
δικαιούχους που εκπροσωπούνται από την 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. Σκόπιμο 
είναι επίσης να διασφαλίζεται ότι τα κράτη 
μέλη διαθέτουν ανεξάρτητους, 
αμερόληπτους και αποτελεσματικούς 
φορείς επίλυσης διαφορών, ικανούς για τη 
διευθέτηση εμπορικών διαφορών μεταξύ 
των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και 
των χρηστών σε σχέση με τους ισχύοντες ή 
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προτεινόμενους όρους αδειοδότησης 
καθώς και σε σχέση με καταστάσεις κατά 
τις οποίες απορρίπτεται η χορήγηση 
άδειας. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα 
των κανόνων που διέπουν τη χορήγηση 
διακρατικών αδειών σε επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων ενδέχεται 
να τίθεται υπό αμφισβήτηση εάν οι 
διαφορές μεταξύ των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης και των 
αντισυμβαλλομένων μερών δεν επιλύονται 
γρήγορα και αποτελεσματικά από 
ανεξάρτητους και αμερόληπτους φορείς. 
Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
προβλέπεται, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο, 
μια εύκολα προσβάσιμη, αποτελεσματική 
και αμερόληπτη διαδικασία εξωδικαστικής 
επίλυσης των διαφωνιών μεταξύ, αφενός, 
των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και, 
αφετέρου, των παρόχων επιγραμμικών 
υπηρεσιών μουσικής, των δικαιούχων ή 
άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης.

προτεινόμενους όρους αδειοδότησης 
καθώς και σε σχέση με καταστάσεις κατά 
τις οποίες απορρίπτεται η χορήγηση 
άδειας. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα 
των κανόνων που διέπουν τη χορήγηση 
διακρατικών αδειών σε επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων ενδέχεται 
να τίθεται υπό αμφισβήτηση εάν οι 
διαφορές μεταξύ των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης και των 
αντισυμβαλλομένων μερών δεν επιλύονται 
γρήγορα και αποτελεσματικά από 
ανεξάρτητους και αμερόληπτους φορείς. 
Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
προβλέπεται, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο, 
μια εύκολα προσβάσιμη, αποτελεσματική 
και αμερόληπτη διαδικασία εξωδικαστικής 
επίλυσης των διαφωνιών μεταξύ, αφενός, 
των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και, 
αφετέρου, των παρόχων επιγραμμικών 
υπηρεσιών μουσικής, των δικαιούχων ή 
άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 90
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις 
αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απαίτηση της 
οδηγίας ότι οι μηχανισμοί επίλυσης 
διαφορών θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι 
στα μέλη, τους δικαιούχους, τους χρήστες 
και τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
δεν πρέπει να εμποδίζει τα μέρη να ασκούν 

(41) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις 
αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απαίτηση της 
οδηγίας ότι οι μηχανισμοί επίλυσης 
διαφορών θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι 
στα μέλη, τους δικαιούχους, τους χρήστες 
και τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
δεν πρέπει να εμποδίζει τα μέρη να ασκούν 
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το δικαίωμά τους για πρόσβαση σε 
δικαστήριο, όπως κατοχυρώνεται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

το δικαίωμά τους για πρόσβαση σε 
δικαστήριο, όπως κατοχυρώνεται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 91
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
δεν θίγουν την εφαρμογή των κανόνων 
δικαίου του ανταγωνισμού, καθώς και 
κάθε άλλη σχετική νομοθεσία σε άλλους 
τομείς συμπεριλαμβανομένων της 
εμπιστευτικότητας, των εμπορικών 
μυστικών, της προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής, της πρόσβασης σε έγγραφα, του 
δικαίου των συμβάσεων και του ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου σχετικά με τη σύγκρουση 
νόμων και τη δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων.

(43) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
δεν θίγουν την εφαρμογή των κανόνων 
δικαίου του ανταγωνισμού, καθώς και 
κάθε άλλη σχετική νομοθεσία σε άλλους 
τομείς συμπεριλαμβανομένων της 
εμπιστευτικότητας, ειδικότερα όσον 
αφορά τις ατομικές συμφωνίες και τις 
συμβάσεις εμπιστευτικότητας, των 
εμπορικών μυστικών, της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής, της πρόσβασης σε 
έγγραφα, του δικαίου των συμβάσεων και 
του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σχετικά με 
τη σύγκρουση νόμων και τη δικαιοδοσία 
των δικαστηρίων.

Or. en

Τροπολογία 92
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις απαιτήσεις 
που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η 
ορθή λειτουργία της διαχείρισης των 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις απαιτήσεις 
που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η 
ορθή λειτουργία της διαχείρισης των 
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δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων από 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Επίσης, 
θεσπίζει απαιτήσεις για τη χορήγηση 
διακρατικών αδειών από εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων 
των δημιουργών μουσικών έργων για 
επιγραμμική χρήση.

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων από 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. 
Επίσης, θεσπίζει απαιτήσεις για τη 
χορήγηση διακρατικών αδειών από 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης των 
δικαιωμάτων των δημιουργών μουσικών 
έργων για επιγραμμική χρήση.

(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για το 
σύνολο του κειμένου)

Or. en

Τροπολογία 93
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις απαιτήσεις 
που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η 
ορθή λειτουργία της διαχείρισης των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων από 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Επίσης, 
θεσπίζει απαιτήσεις για τη χορήγηση 
διακρατικών αδειών από εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων 
των δημιουργών μουσικών έργων για 
επιγραμμική χρήση.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις απαιτήσεις 
που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η 
ορθή λειτουργία της διαχείρισης των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων από 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. 
Επίσης, θεσπίζει απαιτήσεις για τη 
χορήγηση διακρατικών αδειών από 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης των 
δικαιωμάτων των δημιουργών μουσικών 
έργων για επιγραμμική χρήση.

Or. en

Τροπολογία 94
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τίτλοι Ι, ΙΙ και IV, με εξαίρεση τα άρθρα Οι τίτλοι Ι, ΙΙ και IV, με εξαίρεση τα άρθρα 
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36 και 40 εφαρμόζονται σε όλες τις 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που είναι
εγκατεστημένες στην Ένωση.

36 και 40 εφαρμόζονται σε όλους τους 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που 
δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον ένα 
κράτος μέλος στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή της παράκαμψης των κανόνων με την εγκατάσταση εκτός ΕΕ, η οδηγία πρέπει 
να εφαρμόζεται σε όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που δραστηριοποιούνται σε 
τουλάχιστον ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία 95
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τίτλος ΙΙΙ δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης που χορηγούν, 
σύμφωνα με το εθνικό και το κοινοτικό 
δίκαιο, άδειες σε ραδιοτηλεοπτικούς 
φορείς για τις επιγραμμικές προσφορές 
τους που συνδέονται με γραμμικές 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες.

Or. de

Τροπολογία 96
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τίτλος I, τα άρθρα 10, 11 παράγραφος 
1, 12, 15, 16, 18, 19 και 20 του τίτλου II, ο 
τίτλος III και τα άρθρα 34, 35, 37 και 38 
του τίτλου IV εφαρμόζονται σε 
ανεξάρτητους φορείς εμπορικής 
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εκμετάλλευσης που η πρωταρχική ή 
κύρια δραστηριότητά τους είναι η 
προσφορά υπηρεσιών συλλογικής 
διαχείρισης δικαιωμάτων προς 
δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων 
σε εμπορική βάση.

Or. en

Τροπολογία 97
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τίτλοι Ι, ΙΙ και IV της παρούσας 
οδηγίας εφαρμόζονται σε όλες τις 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που 
είναι εγκατεστημένες στην Ένωση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
από τον τίτλο I, τα κεφάλαια 2 έως 5 από 
τον τίτλο II και τον τίτλο IV, με εξαίρεση 
τα άρθρα 36 και 40, σε εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης από τρίτες χώρες, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτές χορηγούν 
άδεια για δικαιώματα στην επικράτεια 
των κρατών μελών.

Or. de

Τροπολογία 98
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «εταιρεία συλλογικής διαχείρισης»
νοείται κάθε οργανισμός που 

α) ως «οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης» νοείται κάθε οργανισμός που 
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εξουσιοδοτείται από το νόμο ή μέσω 
εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης 
συμβατικής συμφωνίας, από 
περισσότερους από έναν δικαιούχους, για 
τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων ως 
αποκλειστικό ή κύριο σκοπό της, και η 
οποία ανήκει ή ελέγχεται από τα μέλη της·

εξουσιοδοτείται από το νόμο ή μέσω 
εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης 
συμβατικής συμφωνίας, για τη διαχείριση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
συγγενικών δικαιωμάτων εξ ονόματος 
περισσοτέρων τους ενός δικαιούχων, για 
το συλλογικό όφελος των εν λόγω 
δικαιούχων, ως αποκλειστικό σκοπό ή 
μεταξύ των κύριων σκοπών του, και ο 
οποίος:
(i)  ανήκει ή ελέγχεται από τα μέλη του, ή
ii) έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού, ή
iii) ανήκει ή ελέγχεται από έναν ή 
περισσότερους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός που προτάθηκε από την ιρλανδική Προεδρία, με την προσθήκη του σημείου iii) 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ορισμός καλύπτει και τις θυγατρικές εταιρείες.

Τροπολογία 99
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «εταιρεία συλλογικής διαχείρισης»
νοείται κάθε οργανισμός που 
εξουσιοδοτείται από το νόμο ή μέσω 
εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης 
συμβατικής συμφωνίας, από 
περισσότερους από έναν δικαιούχους, για 
τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων ως 
αποκλειστικό ή κύριο σκοπό της, και η 
οποία ανήκει ή ελέγχεται από τα μέλη 
της·

α) ως «οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης» νοείται κάθε μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που 
εξουσιοδοτείται από το νόμο ή μέσω 
εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης 
συμβατικής συμφωνίας, για τη συλλογική 
διαχείριση και χορήγηση άδειας χρήσης 
για συγκεκριμένες κατηγορίες έργων ή 
άλλο προστατευόμενο υλικό, ή 
συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών 
δικαιωμάτων εξ ονόματος περισσοτέρων 
τους ενός δικαιούχων, ως αποκλειστικό ή 
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κύριο σκοπό του, ο οποίος βασίζεται στην 
αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των 
δικαιούχων και καθήκον του σε σχέση με 
τη δέουσα επιμέλεια είναι να ενεργεί προς 
το συμφέρον όλων των δικαιούχων που 
εκπροσωπεί·

Or. en

Τροπολογία 100
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «εταιρεία συλλογικής διαχείρισης»
νοείται κάθε οργανισμός που 
εξουσιοδοτείται από το νόμο ή μέσω 
εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης 
συμβατικής συμφωνίας, από 
περισσότερους από έναν δικαιούχους, για 
τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων ως 
αποκλειστικό ή κύριο σκοπό της, και η 
οποία ανήκει ή ελέγχεται από τα μέλη 
της·

α) ως «οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης» νοείται κάθε κερδοσκοπικός 
ή μη κερδοσκοπικός οργανισμός που 
εξουσιοδοτείται από το νόμο ή μέσω 
εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης 
συμβατικής συμφωνίας, για τη διαχείριση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
συγγενικών δικαιωμάτων εξ ονόματος 
περισσοτέρων του ενός δικαιούχων, για 
το συλλογικό όφελος των εν λόγω 
δικαιούχων, ως αποκλειστικό σκοπό ή 
μεταξύ των κύριων σκοπών του·

Or. en

Τροπολογία 101
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «εταιρεία συλλογικής διαχείρισης»
νοείται κάθε οργανισμός που 
εξουσιοδοτείται από το νόμο ή μέσω 
εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης 

α) ως «οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης» νοείται κάθε οργανισμός που 
εξουσιοδοτείται από το νόμο ή μέσω 
εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης 
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συμβατικής συμφωνίας, από 
περισσότερους από έναν δικαιούχους, για 
τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων ως 
αποκλειστικό ή κύριο σκοπό της, και η 
οποία ανήκει ή ελέγχεται από τα μέλη της·

συμβατικής συμφωνίας, από σημαντικό 
αριθμό δικαιούχων, για τη διαχείριση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
συγγενικών δικαιωμάτων ως αποκλειστικό 
ή κύριο σκοπό του, και ο οποίος ανήκει ή 
ελέγχεται από τα μέλη του·

Or. en

Τροπολογία 102
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ως «συγκέντρωση επιγραμμικών 
δικαιωμάτων» νοείται κάθε μορφή 
συνεργασίας των οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης με άλλους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης ή/και οντότητες 
υπό την έννοια του άρθρου 31 της 
παρούσας οδηγίας που εξυπηρετεί τον 
σκοπό της χορήγησης αδειών για 
επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων τα οποία καλύπτουν το ρεπερτόριο 
όλων των συμμετεχόντων οργανισμών και 
συλλογικής διαχείρισης και οντοτήτων 
που εμπλέκονται·

Or. en

Τροπολογία 103
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ως «μέλος εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης» νοείται δικαιούχος ή 
οντότητα που εκπροσωπεί άμεσα τους 

γ) ως «μέλος εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης» νοείται δικαιούχος ή 
οντότητα που εκπροσωπεί άμεσα τους 
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δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων 
άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης 
και των ενώσεων των δικαιούχων, ο οποίος 
πληροί τις απαιτήσεις της εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης για προσχώρηση 
μέλους·

δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων 
άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης 
και των ενώσεων των δικαιούχων, όπως τα 
συνδικάτα, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις 
της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης για 
προσχώρηση μέλους·

Or. en

Τροπολογία 104
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ως «έσοδα από δικαιώματα» νοούνται 
τα έσοδα που εισπράττονται από μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης για 
λογαριασμό των δικαιούχων, είτε 
προκύπτουν από αποκλειστικό δικαίωμα 
είτε από δικαίωμα αμοιβής είτε από 
δικαίωμα αποζημίωσης·

στ) ως «έσοδα από δικαιώματα» νοούνται 
τα έσοδα που εισπράττονται από έναν 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για 
λογαριασμό των δικαιούχων, είτε 
προκύπτουν από αποκλειστικό δικαίωμα 
είτε από δικαίωμα αμοιβής είτε από 
δικαίωμα αποζημίωσης και 
περιλαμβάνουν τυχόν εισόδημα από τις 
επενδύσεις εσόδων από δικαιώματα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 10 αναφέρει ότι το εν λόγω εισόδημα που προκύπτει από επενδύσεις πρέπει να 
τηρείται ξεχωριστά από τα ίδια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης, 
αλλά όχι ότι πρέπει να καταβάλλεται στους δικαιούχους. Η συμπερίληψη των εσόδων από 
επενδύσεις στον ορισμό είναι ο ευκολότερος τρόπος αποκατάστασης του γεγονότος αυτού.

Τροπολογία 105
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ως «έσοδα από δικαιώματα» νοούνται 
τα έσοδα που εισπράττονται από μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης για 
λογαριασμό των δικαιούχων, είτε 
προκύπτουν από αποκλειστικό δικαίωμα 
είτε από δικαίωμα αμοιβής είτε από 
δικαίωμα αποζημίωσης·

στ) ως «έσοδα από δικαιώματα» νοούνται 
τα έσοδα που εισπράττονται από μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης για 
λογαριασμό των δικαιούχων, είτε 
προκύπτουν από αποκλειστικό δικαίωμα 
είτε από δικαιώματα αμοιβής·

Or. de

Τροπολογία 106
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) ως «χρήστης» νοείται κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που εκτελεί πράξεις που 
υπόκεινται στην έγκριση των δικαιούχων, 
αναλαμβάνει την αμοιβή των δικαιούχων ή 
την καταβολή αποζημίωσης στους 
δικαιούχους και το οποίο δεν ενεργεί υπό 
την ιδιότητα του καταναλωτή·

θ) ως «χρήστης» νοείται κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που εκτελεί πράξεις που 
υπόκεινται στην έγκριση των δικαιούχων, 
αναλαμβάνει την αμοιβή των δικαιούχων 
και το οποίο δεν ενεργεί υπό την ιδιότητα 
του καταναλωτή·

Or. de

Τροπολογία 107
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Γενική αρχή

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που 
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υπάγονται στη δικαιοδοσία τους τηρούν 
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, στη 
δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους 
υπάγονται τόσο οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης που είναι εγκατεστημένες στο 
εν λόγω κράτος μέλος όσο και εκείνες που 
χορηγούν άδειες στο εν λόγω κράτος 
μέλος για σημαντικό τμήμα του 
ρεπερτορίου τους.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποχρεώνουν τις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία τους ή δραστηριοποιούνται 
στην επικράτειά τους, να 
συμμορφώνονται με αυστηρότερους ή 
λεπτομερέστερους κανόνες στους τομείς 
που υπόκεινται σε συντονισμό στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω διατάξεις 
συνάδουν με το κοινοτικό δίκαιο.
3. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα 
κράτος μέλος:
α) κάνει χρήση της ελευθερίας που του 
παρέχεται μέσω της παραγράφου 2 για τη 
θέσπιση λεπτομερέστερων ή 
αυστηρότερων κανόνων δημοσίου 
συμφέροντος, και
β) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που 
υπάγεται στη δικαιοδοσία ενός άλλου 
κράτους μέλους προβαίνει σε χορήγηση 
σημαντικού αριθμού αδειών στην 
επικράτειά του,
μπορεί να έλθει σε επαφή με το κράτος 

μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου 
υπάγεται η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης προκειμένου να εξεύρουν 
αμοιβαία ικανοποιητική λύση σε 
προβλήματα που ανακύπτουν.

Or. de
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Τροπολογία 108
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να 
ενεργούν με γνώμονα το συμφέρον των 
μελών τους και να μην επιβάλλουν σε 
δικαιούχους των οποίων τα δικαιώματα 
διαχειρίζονται οποιεσδήποτε υποχρεώσεις 
οι οποίες δεν είναι αντικειμενικά 
αναγκαίες για την προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των εν 
λόγω δικαιούχων.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης να 
ενεργούν με γνώμονα το συμφέρον των 
δικαιούχων των οποίων τα δικαιώματα 
εκπροσωπούν και να μην επιβάλλουν σε 
αυτούς οποιεσδήποτε υποχρεώσεις οι 
οποίες δεν είναι αντικειμενικά αναγκαίες 
για την προστασία των δικαιωμάτων και 
των συμφερόντων των εν λόγω 
δικαιούχων.

Or. en

Τροπολογία 109
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να 
ενεργούν με γνώμονα το συμφέρον των 
μελών τους και να μην επιβάλλουν σε 
δικαιούχους των οποίων τα δικαιώματα 
διαχειρίζονται οποιεσδήποτε υποχρεώσεις 
οι οποίες δεν είναι αντικειμενικά 
αναγκαίες για την προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των εν 
λόγω δικαιούχων.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να 
ενεργούν με γνώμονα το συλλογικό
συμφέρον των μελών τους και να μην 
επιβάλλουν σε δικαιούχους των οποίων τα 
δικαιώματα διαχειρίζονται σε καθεστώς 
έμπιστης διαχείρισης οποιεσδήποτε 
υποχρεώσεις οι οποίες δεν είναι 
αντικειμενικά αναγκαίες για την 
προστασία των δικαιωμάτων και των 
συμφερόντων των εν λόγω δικαιούχων, 
υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν στην 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης επαρκείς 
διαπραγματευτικές δυνατότητες έναντι 
των χρηστών των δικαιωμάτων.

Or. de
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Τροπολογία 110
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
δικαιούχοι είναι ελεύθεροι να 
εμπιστευθούν τα δικαιώματά τους σε 
έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης 
και ότι, όταν αποφασίσουν να το κάνουν, 
η απόφαση αυτή υπερισχύει έναντι 
οποιουδήποτε τεκμηρίου μεταβίβασης 
δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 111
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
εξουσιοδοτούν εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης της επιλογής τους να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις 
κατηγορίες δικαιωμάτων ή τα είδη έργων 
και άλλα αντικείμενα της επιλογής τους, 
για τα κράτη μέλη της επιλογής τους, 
ανεξάρτητα από το κράτος μέλος κατοικίας 
ή εγκατάστασης ή την ιθαγένεια είτε της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης είτε του 
δικαιούχου.

2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
εξουσιοδοτούν οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης της επιλογής τους να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις 
κατηγορίες δικαιωμάτων τα έργα ή τα είδη 
έργων και άλλα αντικείμενα της επιλογής 
τους, για τα κράτη μέλη της επιλογής τους, 
ανεξάρτητα από το κράτος μέλος κατοικίας 
ή εγκατάστασης ή την ιθαγένεια είτε του 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης είτε 
του δικαιούχου. Ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης έχει το δικαίωμα να 
απαιτήσει την αποκλειστική ανάθεση των 
δικαιωμάτων επί του συνόλου των έργων 
των μελών του.

Or. en
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Τροπολογία 112
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να
εξουσιοδοτούν εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης της επιλογής τους να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις 
κατηγορίες δικαιωμάτων ή τα είδη έργων 
και άλλα αντικείμενα της επιλογής τους, 
για τα κράτη μέλη της επιλογής τους, 
ανεξάρτητα από το κράτος μέλος κατοικίας 
ή εγκατάστασης ή την ιθαγένεια είτε της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης είτε του 
δικαιούχου.

2. Σύμφωνα με τους κανόνες που 
αποφασίστηκαν συλλογικά στη γενική 
συνέλευση, οι δικαιούχοι έχουν το 
δικαίωμα να εξουσιοδοτούν οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης της επιλογής τους 
να διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις 
κατηγορίες δικαιωμάτων τα έργα ή τα είδη 
έργων και άλλα αντικείμενα της επιλογής 
τους, για τα κράτη μέλη της επιλογής τους, 
ανεξάρτητα από το κράτος μέλος κατοικίας 
ή εγκατάστασης ή την ιθαγένεια είτε της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης είτε του 
δικαιούχου.

Or. en

Τροπολογία 113
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
εξουσιοδοτούν εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης της επιλογής τους να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις 
κατηγορίες δικαιωμάτων ή τα είδη έργων 
και άλλα αντικείμενα της επιλογής τους, 
για τα κράτη μέλη της επιλογής τους, 
ανεξάρτητα από το κράτος μέλος κατοικίας 
ή εγκατάστασης ή την ιθαγένεια είτε της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης είτε του 
δικαιούχου.

2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
εξουσιοδοτούν οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης της επιλογής τους να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις 
κατηγορίες δικαιωμάτων τα έργα ή τα είδη 
έργων και άλλα αντικείμενα της επιλογής 
τους, για τα κράτη μέλη της επιλογής τους, 
ανεξάρτητα από το κράτος μέλος κατοικίας 
ή εγκατάστασης ή την ιθαγένεια είτε του 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης είτε 
του δικαιούχου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δικαιούχοι πρέπει να διατηρούν το δικαίωμά τους να αποφασίζουν ελεύθερα για τα 
δικαιώματα των έργων τους. Σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι 
δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται ατομικά έργα στο πλαίσιο του οργανισμού 
συλλογικής διαχείρισης στον οποίο ανήκουν.

Τροπολογία 114
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
εξουσιοδοτούν εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης της επιλογής τους να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις 
κατηγορίες δικαιωμάτων ή τα είδη έργων 
και άλλα αντικείμενα της επιλογής τους, 
για τα κράτη μέλη της επιλογής τους, 
ανεξάρτητα από το κράτος μέλος κατοικίας 
ή εγκατάστασης ή την ιθαγένεια είτε της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης είτε του 
δικαιούχου.

2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
εξουσιοδοτούν εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης της επιλογής τους να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τα είδη έργων 
και άλλα αντικείμενα της επιλογής τους, 
για τα κράτη μέλη της επιλογής τους, 
ανεξάρτητα από το κράτος μέλος κατοικίας 
ή εγκατάστασης ή την ιθαγένεια είτε της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης είτε του 
δικαιούχου.

Or. fr

Justification

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

Τροπολογία 115
Robert Rochefort
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
διατάξεις που να παρέχουν στις γενικές 
συνελεύσεις των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης, οι οποίες διαχειρίζονται τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
στον οπτικοακουστικό τομέα, τη 
δυνατότητα να ζητούν από τους 
δικαιούχους να τους αναθέτουν τη 
διαχείριση διαφόρων δικαιωμάτων, είδη 
έργων και άλλων αντικειμένων της 
επιλογής τους.

Or. fr

Justification

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

Τροπολογία 116
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι δικαιούχοι εξουσιοδοτούν τις 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να 
διαχειρίζονται τα δικαιώματά τους, έχουν 
επίσης το δικαίωμα να μην υποβάλουν 
όλα τα έργα τους προς διαχείριση από τις 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να εξαιρούν 
ορισμένα έργα από τη συλλογική 
διαχείριση. Σε περίπτωση που η 
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εξουσιοδότηση πραγματοποιείται σε 
αποκλειστική βάση, έχει περιορισμένη 
διάρκεια ισχύος πέντε ετών το μέγιστο.

Or. en

Τροπολογία 117
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
ειδικές διατάξεις για τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων στον οπτικοακουστικό 
τομέα, βάσει των οποίων οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης μπορούν να 
ζητούν από τους δικαιούχους να 
αναλάβουν τη συγκεντρωτική διαχείριση 
των δικαιωμάτων για το σύνολο των 
μορφών εκμετάλλευσης ενός έργου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στον οπτικοακουστικό τομέα, σε αντίθεση με τον μουσικό τομέα, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης 
μεταξύ δημιουργών και παραγωγών, η ανάθεση των δικαιωμάτων ανά κατηγορία θα μπορούσε 
να αποβεί εις βάρος της αμοιβής των δημιουργών καθώς και των δυνατοτήτων μετάδοσης των 
τηλεοπτικών φορέων.

Τροπολογία 118
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
χορηγούν ατελώς άδειες για τη μη 
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εμπορική χρήση των έργων και των 
δικαιωμάτων τους. Στην περίπτωση 
αυτή, οι δικαιούχοι ενημερώνουν 
εγκαίρως τους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης που είναι εξουσιοδοτημένοι 
να διαχειρίζονται τα δικαιώματα αυτών 
των έργων ότι έχει χορηγηθεί ατελώς 
άδεια χρήσης.

Or. en

Τροπολογία 119
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
χορηγούν ατελώς άδειες για τη μη 
εμπορική χρήση των έργων και των 
δικαιωμάτων τους. Στην περίπτωση 
αυτή, οι δικαιούχοι ενημερώνουν 
εγκαίρως τους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης που είναι εξουσιοδοτημένοι 
να διαχειρίζονται τα δικαιώματα αυτών 
των έργων ότι έχει χορηγηθεί ατελώς 
άδεια χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρέχεται ευελιξία στους δικαιούχους ως προς τη διαχείριση των έργων τους: οι 
δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν εάν ορισμένα από τα έργα τους 
μπορούν να χρησιμοποιούνται με άδεια ελεύθερης χρήσης, όπως το Creative Commons, χωρίς 
να διακυβεύεται η συμμετοχή τους στον ΟΣΔ που τους εκπροσωπεί.

Τροπολογία 120
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης έχουν 
δικαίωμα να χρησιμοποιούν εναλλακτικές 
άδειες για εμπορικούς και μη εμπορικούς 
σκοπούς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν εναλλακτικές άδειες, όπως οι 
«Creative Commons».

Τροπολογία 121
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
θέτουν τέλος στην εξουσιοδότηση 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις 
κατηγορίες των δικαιωμάτων ή τα είδη των 
έργων και άλλα αντικείμενα που 
χορηγούνται στην εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης ή να ανακαλούν από εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης οποιοδήποτε από 
τα δικαιώματα ή τις κατηγορίες 
δικαιωμάτων ή τα είδη των έργων και άλλα 
αντικείμενα της επιλογής τους, για τα 
κράτη μέλη της επιλογής τους, κατόπιν 
επίδοσης εύλογης προειδοποίησης η οποία 
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης δύναται να 
αποφασίσει ότι η έναρξη ισχύος μιας 
τέτοιας λήξης ή ανάκλησης θα λαμβάνει 
χώρα μόνο είτε στα μέσα είτε στο τέλος 
του οικονομικού έτους, ανάλογα με το 
ποιο προσεγγίζει περισσότερο τη λήξη της 
περιόδου προειδοποίησης.

3. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
θέτουν τέλος στην εξουσιοδότηση 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις 
κατηγορίες των δικαιωμάτων ή τα είδη των 
έργων και άλλα αντικείμενα που 
χορηγούνται στην εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης ή να ανακαλούν από εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης οποιοδήποτε από 
τα δικαιώματα ή τις κατηγορίες 
δικαιωμάτων ή τα είδη των έργων και άλλα 
αντικείμενα της επιλογής τους, για τα 
κράτη μέλη της επιλογής τους, κατόπιν 
επίδοσης εύλογης προειδοποίησης η οποία 
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιορίζεται και να δυσχεραίνεται το «δικαίωμα λήξης της 
συνεργασίας» μέσω μακρών περιόδων προειδοποίησης.

Τροπολογία 122
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
θέτουν τέλος στην εξουσιοδότηση 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις 
κατηγορίες των δικαιωμάτων ή τα είδη των 
έργων και άλλα αντικείμενα που 
χορηγούνται στην εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης ή να ανακαλούν από εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης οποιοδήποτε από 
τα δικαιώματα ή τις κατηγορίες 
δικαιωμάτων ή τα είδη των έργων και άλλα 
αντικείμενα της επιλογής τους, για τα 
κράτη μέλη της επιλογής τους, κατόπιν 
επίδοσης εύλογης προειδοποίησης η οποία 
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης δύναται να 
αποφασίσει ότι η έναρξη ισχύος μιας 
τέτοιας λήξης ή ανάκλησης θα λαμβάνει 
χώρα μόνο είτε στα μέσα είτε στο τέλος 
του οικονομικού έτους, ανάλογα με το 
ποιο προσεγγίζει περισσότερο τη λήξη της 
περιόδου προειδοποίησης.

3. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
θέτουν τέλος στην εξουσιοδότηση 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις 
κατηγορίες των δικαιωμάτων ή τα είδη των 
έργων και άλλα αντικείμενα που 
χορηγούνται στην εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης ή να ανακαλούν από εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης οποιοδήποτε από 
τα δικαιώματα ή τις κατηγορίες 
δικαιωμάτων ή τα είδη των έργων και άλλα 
αντικείμενα της επιλογής τους, για τα 
κράτη μέλη της επιλογής τους, κατόπιν 
επίδοσης εύλογης προειδοποίησης η οποία 
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης δύναται να 
αποφασίσει ότι η έναρξη ισχύος μιας 
τέτοιας λήξης ή ανάκλησης θα λαμβάνει 
χώρα μόνο στο τέλος μιας χρονικής 
περιόδου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
δύο έτη από την ημερομηνία 
προσχώρησης του δημιουργού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ενώ είναι μεν σημαντικό να προβλέπεται το δικαίωμα ανάκλησης, θα πρέπει να καθοριστεί ένα 
πλαίσιο γι’ αυτό, ώστε να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στις αρχές της συγκέντρωσης 
του κόστους και της αλληλεγγύης οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης.
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Τροπολογία 123
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
θέτουν τέλος στην εξουσιοδότηση 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις 
κατηγορίες των δικαιωμάτων ή τα είδη των 
έργων και άλλα αντικείμενα που 
χορηγούνται στην εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης ή να ανακαλούν από εταιρεία
συλλογικής διαχείρισης οποιοδήποτε από 
τα δικαιώματα ή τις κατηγορίες 
δικαιωμάτων ή τα είδη των έργων και άλλα 
αντικείμενα της επιλογής τους, για τα 
κράτη μέλη της επιλογής τους, κατόπιν 
επίδοσης εύλογης προειδοποίησης η οποία 
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Η εταιρεία
συλλογικής διαχείρισης δύναται να 
αποφασίσει ότι η έναρξη ισχύος μιας 
τέτοιας λήξης ή ανάκλησης θα λαμβάνει 
χώρα μόνο είτε στα μέσα είτε στο τέλος 
του οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο 
προσεγγίζει περισσότερο τη λήξη της 
περιόδου προειδοποίησης.

3. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
θέτουν τέλος στην εξουσιοδότηση 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις 
κατηγορίες των δικαιωμάτων, τα έργα ή τα 
είδη των έργων και άλλα αντικείμενα που 
χορηγούνται στον οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης ή να ανακαλούν από 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης 
οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις 
κατηγορίες δικαιωμάτων, τα έργα ή τα είδη 
των έργων και άλλα αντικείμενα της 
επιλογής τους, σε οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
εξουσιοδότησης, για τα κράτη μέλη της 
επιλογής τους, κατόπιν επίδοσης εύλογης 
προειδοποίησης η οποία δεν υπερβαίνει 
τους έξι μήνες. Ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης δύναται να αποφασίσει ότι η 
έναρξη ισχύος μιας τέτοιας λήξης ή 
ανάκλησης θα λαμβάνει χώρα μόνο είτε 
στα μέσα είτε στο τέλος του οικονομικού 
έτους, ανάλογα με το ποιο προσεγγίζει 
περισσότερο τη λήξη της περιόδου 
προειδοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ατομικά έργα, βλ. άρθρο 5 παράγραφος 2.

Τροπολογία 124
Robert Rochefort
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
θέτουν τέλος στην εξουσιοδότηση 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις 
κατηγορίες των δικαιωμάτων ή τα είδη 
των έργων και άλλα αντικείμενα που 
χορηγούνται στην εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης ή να ανακαλούν από εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης οποιοδήποτε από 
τα δικαιώματα ή τις κατηγορίες 
δικαιωμάτων ή τα είδη των έργων και άλλα 
αντικείμενα της επιλογής τους, για τα 
κράτη μέλη της επιλογής τους, κατόπιν 
επίδοσης εύλογης προειδοποίησης η οποία 
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης δύναται να 
αποφασίσει ότι η έναρξη ισχύος μιας 
τέτοιας λήξης ή ανάκλησης θα λαμβάνει 
χώρα μόνο είτε στα μέσα είτε στο τέλος 
του οικονομικού έτους, ανάλογα με το 
ποιο προσεγγίζει περισσότερο τη λήξη της 
περιόδου προειδοποίησης.

3. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
θέτουν τέλος στην εξουσιοδότηση
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τα είδη των 
έργων και άλλα αντικείμενα που 
χορηγούνται στην εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης ή να ανακαλούν από εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης οποιοδήποτε από 
τα δικαιώματα ή τις κατηγορίες 
δικαιωμάτων ή τα είδη των έργων και άλλα 
αντικείμενα της επιλογής τους, για τα 
κράτη μέλη της επιλογής τους, κατόπιν 
επίδοσης εύλογης προειδοποίησης η οποία 
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης δύναται να 
αποφασίσει ότι η έναρξη ισχύος μιας 
τέτοιας λήξης ή ανάκλησης θα λαμβάνει 
χώρα μόνο στο τέλος του οικονομικού 
έτους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα ανάκλησης πρέπει να εξασφαλίζεται. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να καθορίζουν ένα πλαίσιο για τους όρους που θα διέπουν την ανάκληση των 
δημιουργών ώστε να αποφεύγεται η αντικειμενικά καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος 
μετακίνησης μεταξύ των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης. Μια τέτοια κατάχρηση θα είχε ως 
αποτέλεσμα οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να μην μπορούν να εκτελέσουν την αποστολή 
τους όσον αφορά τη συγκέντρωση του κόστους διαχείρισης προς όφελος όλων των δημιουργών, 
την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας ενώ, παράλληλα, θα έθιγε 
την ασφάλεια δικαίου των χρηστών.

Τροπολογία 125
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το δίκαιο του ανταγωνισμού, 
τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
διατάξεις που να επιτρέπουν στις 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να 
καθορίζουν προσαρμοσμένους κανόνες με 
σκοπό τον περιορισμό της αντικειμενικά 
καταχρηστικής άσκησης του 
δικαιώματος μετακίνησης των 
δικαιούχων μεταξύ των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα ανάκλησης πρέπει να εξασφαλίζεται. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να καθορίζουν ένα πλαίσιο για τους όρους που θα διέπουν την ανάκληση των 
δημιουργών ώστε να αποφεύγεται η αντικειμενικά καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος 
μετακίνησης μεταξύ των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης. Μια τέτοια κατάχρηση θα είχε ως 
αποτέλεσμα οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να μην μπορούν να εκτελέσουν την αποστολή 
τους όσον αφορά τη συγκέντρωση του κόστους διαχείρισης προς όφελος όλων των δημιουργών, 
την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας ενώ, παράλληλα, θα έθιγε 
την ασφάλεια δικαίου των χρηστών.

Τροπολογία 126
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δεν 
περιορίζουν την άσκηση των δικαιωμάτων 
που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 
4 επιβάλλοντας να ανατίθεται η διαχείριση 
των δικαιωμάτων ή των κατηγοριών 
δικαιωμάτων ή των ειδών έργων και άλλων 
θεματικών αντικειμένων που υπόκεινται σε 
λήξη ή ανάκληση σε άλλη εταιρεία
συλλογικής διαχείρισης.

5. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
δεν περιορίζουν την άσκηση των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στις 
παραγράφους 3 και 4 επιβάλλοντας να 
ανατίθεται η διαχείριση των δικαιωμάτων 
ή των κατηγοριών δικαιωμάτων, των 
έργων ή των ειδών έργων και άλλων 
θεματικών αντικειμένων που υπόκεινται σε 
λήξη ή ανάκληση σε άλλον οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ατομικά έργα, βλ. άρθρο 5 παράγραφος 2.

Τροπολογία 127
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
δικαιούχος να δίνει τη ρητή συναίνεσή του 
συγκεκριμένα για κάθε δικαίωμα ή 
κατηγορία δικαιωμάτων ή είδος έργων και 
άλλων θεματικών αντικειμένων που ο 
δικαιούχος επιτρέπει στην εταιρεία
συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται 
και οποιαδήποτε τέτοια συναίνεση να 
αποδεικνύεται τεκμηριωμένα.

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
δικαιούχος να δίνει τη ρητή συναίνεσή του 
συγκεκριμένα για κάθε δικαίωμα ή 
κατηγορία δικαιωμάτων, έργα ή είδος 
έργων και άλλων θεματικών αντικειμένων 
που ο δικαιούχος επιτρέπει στον 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να 
διαχειρίζεται και οποιαδήποτε τέτοια 
συναίνεση να αποδεικνύεται 
τεκμηριωμένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ατομικά έργα, βλ. άρθρο 5 παράγραφος 2.

Τροπολογία 128
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου δεν θίγει τις ρυθμίσεις στα 
κράτη μέλη όσον αφορά τη διαχείριση 
των δικαιωμάτων μέσω των διευρυμένων 
συλλογικών αδειών, της υποχρεωτικής 
συλλογικής διαχείρισης ή παρόμοιων 
ρυθμίσεων ή συνδυασμού αυτών, και των 
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τεκμηρίων νομιμότητας εκπροσώπησης ή 
μεταβίβασης δικαιωμάτων.

Or. en

(Βλ. διατύπωση άρθρου 1 παράγραφος 5 της οδηγίας 2012/28/ΕΕ σχετικά με ορισμένες 
επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων (ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 5).)

Αιτιολόγηση

Όπως υπογραμμίζεται στην οδηγία σχετικά με τα ορφανά έργα, οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν τη συγκατάθεση των δικαιούχων που καλύπτονται
από διευρυμένες συλλογικές άδειες ή άλλα παρόμοια συστήματα στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 129
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Κάθε μέλος οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
από εξωτερικό ανεξάρτητο φορέα να 
διενεργήσει οικονομικό έλεγχο του 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης στον 
οποίο ανήκει ανά πάσα στιγμή κατά τη 
διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των πολλών περιπτώσεων διαφθοράς ή κακοδιαχείρισης πόρων που 
παρατηρήθηκαν στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης τα τελευταία χρόνια, είναι εξαιρετικά 
αναγκαίο να είναι δυνατή η διενέργεια εξωτερικών οικονομικών ελέγχων, ώστε να 
διασφαλίζεται πραγματική ανεξαρτησία και δέουσα επιμέλεια στη διάρκεια της διαδικασίας 
οικονομικού ελέγχου.

Τροπολογία 130
Emma McClarkin



PE508.268v01-00 56/120 AM\933267EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
ενημερώνουν τα μέλη τους για τα 
δικαιώματά τους όπως προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 6, εντός έξι μηνών από 
την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο της παρούσας οδηγίας.

Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
ενημερώνουν τα μέλη τους για τα
δικαιώματά τους όπως προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 6, εντός τεσσάρων
μηνών από την ημερομηνία μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 131
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
δέχονται ως μέλη δικαιούχους εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις προσχώρησης. 
Μπορούν να αρνηθούν μια αίτηση 
προσχώρησης μέλους μόνο βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων. Τα κριτήρια 
αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στο 
καταστατικό ή στους όρους προσχώρησης 
μέλους της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης και πρέπει να
δημοσιοποιούνται.

2. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
αρνούνται μια αίτηση προσχώρησης 
μέλους μόνο βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο καταστατικό ή στους 
όρους προσχώρησης μέλους της εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης και πρέπει να 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 132
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
δέχονται ως μέλη δικαιούχους εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις προσχώρησης. 
Μπορούν να αρνηθούν μια αίτηση 
προσχώρησης μέλους μόνο βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων. Τα κριτήρια 
αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στο 
καταστατικό ή στους όρους προσχώρησης 
μέλους της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης και πρέπει να 
δημοσιοποιούνται.

2. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
δέχονται ως μέλη δικαιούχους εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις προσχώρησης. 
Μπορούν να αρνηθούν μια αίτηση 
προσχώρησης μέλους μόνο βάσει 
αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων. 
Πρέπει να παρέχεται στον δικαιούχο 
σαφής αιτιολόγηση για την απόρριψη της 
αίτησης προσχώρησης. Τα κριτήρια αυτά 
πρέπει να περιλαμβάνονται στο 
καταστατικό ή στους όρους προσχώρησης 
μέλους της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης και πρέπει να 
δημοσιοποιούνται. Τα κριτήρια πρέπει να 
θεσπίζονται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται οι διακρίσεις και δεν 
πρέπει να οδηγούν σε αποκλεισμό μελών 
λόγω μεγέθους του ρεπερτορίου, 
αναμενόμενων εσόδων από χρεώσεις ή 
παλαιότερων συμβάσεων αδειοδότησης.

Or. de

Τροπολογία 133
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
δέχονται ως μέλη δικαιούχους εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις προσχώρησης. 
Μπορούν να αρνηθούν μια αίτηση 
προσχώρησης μέλους μόνο βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων. Τα κριτήρια 
αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στο 
καταστατικό ή στους όρους προσχώρησης 
μέλους της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης και πρέπει να 
δημοσιοποιούνται.

2. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
δέχονται ως μέλη δικαιούχους και 
οντότητες που εκπροσωπούν 
δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων 
άλλων οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης και ενώσεων δικαιούχων, 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
προσχώρησης. Μπορούν να αρνηθούν μια 
αίτηση προσχώρησης μέλους μόνο βάσει 
αντικειμενικών και αμερόληπτων
κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο καταστατικό ή στους 
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όρους προσχώρησης μέλους της εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης και πρέπει να 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 134
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το καταστατικό της εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης προβλέπει 
κατάλληλους και αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για τη συμμετοχή των μελών 
της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης. Η 
εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
πρέπει να είναι δίκαιη και ισορροπημένη.

3. Το καταστατικό της εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης περιλαμβάνει 
κατάλληλους, αποτελεσματικούς και 
δημοκρατικούς μηχανισμούς για τη 
συμμετοχή των μελών της στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης. Η εκπροσώπηση 
των μελών σε όλα τα όργανα πρέπει να 
είναι δίκαιη και ισορροπημένη στο πλαίσιο 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και 
τα μέλη πρέπει να διαθέτουν ενεργητικό 
(εκλέγειν) και παθητικό (εκλέγεσθαι) 
δικαίωμα ψήφου στις γενικές 
συνελεύσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζονται ξεχωριστές κατηγορίες μελών.

Τροπολογία 135
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το καταστατικό της εταιρείας 3. Το καταστατικό της εταιρείας 
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συλλογικής διαχείρισης προβλέπει 
κατάλληλους και αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για τη συμμετοχή των μελών 
της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης. Η 
εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
πρέπει να είναι δίκαιη και ισορροπημένη.

συλλογικής διαχείρισης προβλέπει 
κατάλληλους και αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για τη συμμετοχή των μελών 
της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης. Η 
εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών 
μελών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι δίκαιη 
και ισορροπημένη.

Or. en

Τροπολογία 136
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η γενική συνέλευση των μελών μιας 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης 
συγκαλείται τουλάχιστον άπαξ ετησίως.

2. Η γενική συνέλευση των μελών μιας 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης 
συγκαλείται τουλάχιστον άπαξ ετησίως. Η 
γενική συνέλευση είναι εξουσιοδοτημένη 
να λαμβάνει τις στρατηγικές αποφάσεις 
στην εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, η 
εφαρμογή των οποίων μπορεί να ανατεθεί 
στο όργανο που ασκεί την εποπτική 
λειτουργία, διασφαλίζοντας επαρκή 
εκπροσώπηση για τους δικαιούχους 
έργων που απευθύνονται σε περιορισμένο 
αγοραστικό κοινό στο εν λόγω όργανο.

Or. en

Τροπολογία 137
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η γενική συνέλευση των μελών μιας 2. Η γενική συνέλευση των μελών μιας 
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εταιρείας συλλογικής διαχείρισης 
συγκαλείται τουλάχιστον άπαξ ετησίως.

εταιρείας συλλογικής διαχείρισης 
συγκαλείται τουλάχιστον άπαξ ετησίως. Η 
γενική συνέλευση είναι εξουσιοδοτημένη 
να λαμβάνει τις στρατηγικές αποφάσεις 
στην εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. Η 
εξουσία λήψης οποιωνδήποτε άλλων 
αποφάσεων μπορεί να ανατίθεται από τη 
γενική συνέλευση στο όργανο που ασκεί 
την εποπτική λειτουργία.

Or. en

Τροπολογία 138
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η γενική συνέλευση εγκρίνει 
οποιαδήποτε τροποποίηση του 
καταστατικού και των όρων προσχώρησης 
μέλους της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης, σε περίπτωση που οι όροι 
αυτοί δεν ρυθμίζονται από το 
καταστατικό.

3. Η γενική συνέλευση εγκρίνει 
οποιαδήποτε τροποποίηση του 
καταστατικού και των όρων προσχώρησης 
μέλους της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης.

Or. de

Τροπολογία 139
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η γενική συνέλευση δεν αποφασίζει τον 
διορισμό ή την απόλυση μελών του 
διοικητικού συμβουλίου ή του 
μεμονωμένου διευθύνοντα συμβούλου σε 
περίπτωση που το εποπτικό συμβούλιο 
διαθέτει την εξουσία διορισμού ή 

διαγράφεται
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απόλυσής τους.

Or. de

Τροπολογία 140
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την πολιτική που ακολουθείται για τη 
διανομή των ποσών που οφείλονται στους 
δικαιούχους, εκτός από τις περιπτώσεις 
που η γενική συνέλευση αποφασίζει να 
αναθέσει τη λήψη της απόφασης αυτής 
στο όργανο που ασκεί την εποπτική 
λειτουργία·

α) την πολιτική που ακολουθείται για τη 
διανομή των ποσών που οφείλονται στους 
δικαιούχους·

Or. de

Τροπολογία 141
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη χρήση των ποσών που οφείλονται 
στους δικαιούχους τα οποία δεν μπορούν 
να διανεμηθούν κατά τον τρόπο που 
ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 
εκτός από τις περιπτώσεις που η γενική 
συνέλευση αποφασίζει να αναθέσει τη 
λήψη της απόφασης αυτής στο όργανο 
που ασκεί την εποπτική λειτουργία·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή του παρόντος εδαφίου αποτελεί συνέπεια της προτεινόμενης αλλαγής στο άρθρο 12 
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παράγραφος 2.

Τροπολογία 142
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη χρήση των ποσών που οφείλονται 
στους δικαιούχους τα οποία δεν μπορούν 
να διανεμηθούν κατά τον τρόπο που 
ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 
εκτός από τις περιπτώσεις που η γενική 
συνέλευση αποφασίζει να αναθέσει τη 
λήψη της απόφασης αυτής στο όργανο 
που ασκεί την εποπτική λειτουργία·

β) τη χρήση των ποσών που οφείλονται 
στους δικαιούχους τα οποία δεν μπορούν 
να διανεμηθούν κατά τον τρόπο που 
ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2·

Or. de

Τροπολογία 143
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) το καταστατικό της εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης.

Or. de

Τροπολογία 144
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) τα κριτήρια και τους όρους για την 
προσχώρηση μέλους.

Or. de

Τροπολογία 145
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η γενική συνέλευση ελέγχει τις 
δραστηριότητες της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης λαμβάνοντας τουλάχιστον 
απόφαση για τον διορισμό ή την 
απομάκρυνση του ελεγκτή και εγκρίνοντας 
την ετήσια έκθεση διαφάνειας, καθώς και 
την έκθεση του ελεγκτή.

6. Η γενική συνέλευση ελέγχει τις 
δραστηριότητες του οργανισμού
συλλογικής διαχείρισης λαμβάνοντας 
τουλάχιστον απόφαση για τον διορισμό ή 
την απομάκρυνση του ελεγκτή και 
εγκρίνοντας την ετήσια έκθεση διαφάνειας, 
καθώς και την έκθεση του ελεγκτή. Εάν οι 
πρακτικές οικονομικής διαχείρισης του 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης 
τίθενται ευλόγως υπό αμφισβήτηση, η 
γενική συνέλευση δύναται να αποφασίσει 
τη διενέργεια εξωτερικού οικονομικού 
ελέγχου. Το αποτέλεσμα του εν λόγω 
εξωτερικού ελέγχου κοινοποιείται σε όλα 
τα μέλη και στο ευρύ κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των πολλών περιπτώσεων διαφθοράς ή κακοδιαχείρισης πόρων που 
παρατηρήθηκαν στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης τα τελευταία χρόνια, είναι εξαιρετικά 
αναγκαίο να είναι δυνατή η διενέργεια εξωτερικών οικονομικών ελέγχων, ώστε να 
διασφαλίζεται πραγματική ανεξαρτησία και δέουσα επιμέλεια στη διάρκεια της διαδικασίας 
οικονομικού ελέγχου.

Τροπολογία 146
Josef Weidenholzer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η γενική συνέλευση ελέγχει τις 
δραστηριότητες της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης λαμβάνοντας τουλάχιστον 
απόφαση για τον διορισμό ή την 
απομάκρυνση του ελεγκτή και εγκρίνοντας 
την ετήσια έκθεση διαφάνειας, καθώς και 
την έκθεση του ελεγκτή.

6. Η γενική συνέλευση ελέγχει τις 
δραστηριότητες της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης λαμβάνοντας τουλάχιστον 
απόφαση για τον διορισμό ή την 
απομάκρυνση του ελεγκτή και εγκρίνοντας 
την ετήσια έκθεση διαφάνειας, καθώς και 
την έκθεση του ελεγκτή. Σε περίπτωση 
αιτιολογημένων επιφυλάξεων σχετικά με 
την οικονομική διαχείριση, τα μέλη έχουν 
το δικαίωμα να ορίζουν εσωτερικό ή 
εξωτερικό οικονομικό ελεγκτή για τη 
διενέργεια ελέγχου. Τα αποτελέσματα του 
εν λόγω ελέγχου πρέπει να κοινοποιούνται 
στην αρμόδια εθνική αρχή, ώστε να 
μπορέσουν να δρομολογηθούν 
κατάλληλες διαδικασίες.

Or. de

Τροπολογία 147
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Κάθε περιορισμός του δικαιώματος 
των μελών της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης να συμμετέχουν στη γενική 
συνέλευση και να ασκούν τα δικαιώματα 
ψήφου τους σε αυτή, πρέπει να είναι 
δίκαιος και αναλογικός και να βασίζεται 
στα ακόλουθα κριτήρια:

διαγράφεται

α) στη διάρκεια της ιδιότητας μέλους·
β) στα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή 
οφείλονται σε μέλος σε σχέση με την 
οικεία οικονομική περίοδο.
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Τα κριτήρια αυτά πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο καταστατικό ή 
στους όρους προσχώρησης μέλους της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης και 
πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με 
τα άρθρα 17 και 19.

Or. en

Τροπολογία 148
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Κάθε περιορισμός του δικαιώματος 
των μελών της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης να συμμετέχουν στη γενική 
συνέλευση και να ασκούν τα δικαιώματα 
ψήφου τους σε αυτή, πρέπει να είναι 
δίκαιος και αναλογικός και να βασίζεται 
στα ακόλουθα κριτήρια:

διαγράφεται

α) στη διάρκεια της ιδιότητας μέλους·
β) στα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή 
οφείλονται σε μέλος σε σχέση με την 
οικεία οικονομική περίοδο.
Τα κριτήρια αυτά πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο καταστατικό ή 
στους όρους προσχώρησης μέλους της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης και 
πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με 
τα άρθρα 17 και 19.

Or. de

Τροπολογία 149
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε περιορισμός του δικαιώματος των 
μελών της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης να συμμετέχουν στη γενική 
συνέλευση και να ασκούν τα δικαιώματα 
ψήφου τους σε αυτή, πρέπει να είναι 
δίκαιος και αναλογικός και να βασίζεται 
στα ακόλουθα κριτήρια:

Κάθε μέλος οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης διαθέτει δικαίωμα ψήφου 
στη γενική συνέλευση, μεταξύ άλλων και 
με ηλεκτρονική ψήφο, ανάλογα με την 
περίπτωση. Κάθε περιορισμός του 
δικαιώματος των μελών του οργανισμού
συλλογικής διαχείρισης να συμμετέχουν 
στη γενική συνέλευση και να ασκούν τα 
δικαιώματα ψήφου τους σε αυτόν, πρέπει 
να είναι δίκαιος και αναλογικός και να 
βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενθαρρύνεται η ευρεία συμμετοχή και η αποτελεσματική ψηφοφορία.

Τροπολογία 150
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή 
οφείλονται σε μέλος σε σχέση με την 
οικεία οικονομική περίοδο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξάρτηση του δικαιώματος ψήφου από τα ποσά που έχουν εισπραχθεί είναι αντιδημοκρατική. 
Καθώς η κατανομή εσόδων των δικαιούχων που ανήκουν σε οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης είναι εξαιρετικά άνιση, ο περιορισμός του δικαιώματος ψήφου ανάλογα με τα ποσά 
που έχουν εισπραχθεί μπορεί να επιφέρει υπέρμετρα μεγάλες διαφορές ως προς την επιρροή.

Τροπολογία 151
Rolandas Paksas
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κάθε μέλος εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ορίζει 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειμένου να 
παρίσταται και να ψηφίζει στη γενική 
συνέλευση εξ ονόματός του.

8. Κάθε μέλος εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ορίζει 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που συνιστά μέλος της εν λόγω 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης ως 
πληρεξούσιο προκειμένου να παρίσταται 
και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση εξ 
ονόματός του. Όταν ένας οργανισμός 
συλλογικής διαχείρισης εκπροσωπεί 
περισσότερες από μία κατηγορίες 
δικαιούχων, τα μέλη δύνανται να 
χορηγούν πληρεξούσιο μόνο σε άλλο 
μέλος της ίδιας κατηγορίας. Εφαρμόζεται 
ανώτατος περιορισμός ως προς τον 
αριθμό των πληρεξουσίων που μπορεί να 
κατέχει ένα μεμονωμένο μέλος.

Or. en

Τροπολογία 152
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κάθε μέλος εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ορίζει 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειμένου να 
παρίσταται και να ψηφίζει στη γενική 
συνέλευση εξ ονόματός του.

8. Κάθε μέλος οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ορίζει 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειμένου να 
παρίσταται και να ψηφίζει στη γενική 
συνέλευση εξ ονόματός του. Προκειμένου 
να έχει ισχύ, η εξουσιοδότηση πρέπει να 
έχει παραδοθεί ελεύθερα από το μέλος 
στον πληρεξούσιο κατά μέγιστο τρεις 
μήνες πριν την ημερομηνία χρήσης του.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί ότι οι μουσικοί παραγωγοί ή/και δισκογραφικές εταιρείες θα 
καταστήσουν πάγια πρακτική την απαίτηση μόνιμου πληρεξουσίου από νέους καλλιτέχνες με 
τους οποίους υπογράφουν σύμβαση, το οποίο εν καιρώ θα τους επέτρεπε να αποκτήσουν τον 
έλεγχο των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης.

Τροπολογία 153
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κάθε μέλος εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ορίζει 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειμένου να 
παρίσταται και να ψηφίζει στη γενική 
συνέλευση εξ ονόματός του.

8. Κάθε μέλος εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ορίζει 
οποιοδήποτε άλλο μέλος ή ένα νομικό 
πρόσωπο της ιδίας κατηγορίας ως 
πληρεξούσιο προκειμένου να παρίσταται 
και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση εξ 
ονόματός του.

Or. de

Τροπολογία 154
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να ορίζει 
εποπτική λειτουργία η οποία θα είναι 
αρμόδια για τη διαρκή παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων και την εκτέλεση των 
καθηκόντων των προσώπων που είναι 
επιφορτισμένα με διευθυντικά καθήκοντα 
στην εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. 
Πρέπει να υπάρχει δίκαιη και 
ισορροπημένη εκπροσώπηση των μελών 
της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης στο 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να ορίζει 
εποπτική λειτουργία η οποία θα είναι 
αρμόδια για τη διαρκή παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων και την εκτέλεση των 
καθηκόντων των προσώπων που είναι 
επιφορτισμένα με διευθυντικά καθήκοντα 
στην εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. 
Πρέπει να υπάρχει δίκαιη και 
ισορροπημένη εκπροσώπηση των μελών 
της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης, που 
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όργανο που θα ασκεί την εν λόγω 
λειτουργία, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η αποτελεσματική συμμετοχή τους.

εκπροσωπούν διαφορετικές κατηγορίες 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων των 
έργων που απευθύνονται σε περιορισμένο 
αγοραστικό κοινό, στο όργανο που θα 
ασκεί την εν λόγω λειτουργία, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική συμμετοχή τους.

Or. en

Τροπολογία 155
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να ορίζει 
εποπτική λειτουργία η οποία θα είναι 
αρμόδια για τη διαρκή παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων και την εκτέλεση των 
καθηκόντων των προσώπων που είναι 
επιφορτισμένα με διευθυντικά καθήκοντα 
στην εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. 
Πρέπει να υπάρχει δίκαιη και 
ισορροπημένη εκπροσώπηση των μελών 
της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης στο 
όργανο που θα ασκεί την εν λόγω 
λειτουργία, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η αποτελεσματική συμμετοχή τους.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης να 
ορίζει εποπτική λειτουργία η οποία θα 
είναι αρμόδια για τη διαρκή 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και 
την εκτέλεση των καθηκόντων των 
προσώπων που είναι επιφορτισμένα με 
διευθυντικά καθήκοντα στον οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης. Πρέπει να υπάρχει 
δίκαιη και ισορροπημένη εκπροσώπηση 
των διαφόρων κατηγοριών μελών του 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης στο 
όργανο που θα ασκεί την εν λόγω 
λειτουργία, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η αποτελεσματική συμμετοχή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ισορροπία μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών μελών του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

Τροπολογία 156
Christian Engström
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το επιφορτισμένο με την εποπτική 
λειτουργία όργανο θα συνέρχεται τακτικά
και θα έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
εξουσίες:

2. Το επιφορτισμένο με την εποπτική 
λειτουργία όργανο θα συνέρχεται 
τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες και θα έχει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση «τακτικής» σύγκλισης είναι πολύ ασαφής και θα πρέπει συνεπώς να οριστεί με 
μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία 157
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έγκριση οποιασδήποτε κτήσης 
ακινήτων από την εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 158
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι οι παράγραφοι 1 και 2 
δεν εφαρμόζονται σε εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης, η οποία κατά την 
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού 

διαγράφεται
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της δεν υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των 
ακόλουθων τριών κριτηρίων:
α) συνολικός ισολογισμός: 350.000 ευρώ·
β) καθαρός κύκλος εργασιών: 700.000 
ευρώ·
γ) μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως: δέκα.

Or. de

Τροπολογία 159
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι οι παράγραφοι 1 και 2 
δεν εφαρμόζονται σε εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης, η οποία κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος του ισολογισμού της δεν 
υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των ακόλουθων 
τριών κριτηρίων:

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται σε οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης, η οποία κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος του ισολογισμού της δεν 
υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των ακόλουθων 
τριών κριτηρίων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις βελτίωσης της ρύθμισης και τις δεσμεύσεις της Επιτροπής, τα κράτη 
μέλη δύνανται να εξαιρούν πολύ μικρές οντότητες από ορισμένες δυνητικά επαχθείς απαιτήσεις.

Τροπολογία 160
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
πρόσωπα που διαχειρίζονται στην πράξη 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
πρόσωπα που διαχειρίζονται στην πράξη 
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τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης και οι 
διευθυντές της, εξαιρουμένων των 
διευθυντών που ασκούν εποπτικά 
καθήκοντα, να σχεδιάζουν διαδικασίες, 
ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης πρέπει να διαθέτει διαδικασίες 
για τον εντοπισμό, τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τη γνωστοποίηση 
συγκρούσεων συμφερόντων, προκειμένου 
να αποτρέπεται η αρνητική επίδρασή τους 
στα συμφέροντα των μελών της εταιρείας.

τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης και οι 
διευθυντές της να σχεδιάζουν διαδικασίες, 
ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης πρέπει να διαθέτει διαδικασίες 
για τον εντοπισμό, τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τη γνωστοποίηση 
συγκρούσεων συμφερόντων, προκειμένου 
να αποτρέπεται η αρνητική επίδρασή τους 
στα συμφέροντα των μελών της εταιρείας.

Or. en

Τροπολογία 161
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την 
υποβολή ετήσιας ατομικής δήλωσης από 
καθένα από τα πρόσωπα και τους
διευθυντές, προς το επιφορτισμένο με την 
εποπτική λειτουργία όργανο, η οποία θα 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την 
υποβολή ατομικής δήλωσης από καθένα 
από τα πρόσωπα και τους διευθυντές, προς 
το επιφορτισμένο με την εποπτική 
λειτουργία όργανο, προς τα μέλη, η οποία
δημοσιοποιείται στον ιστότοπο του 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Η 
δήλωση υποβάλλεται προτού καθένα από 
τα πρόσωπα αυτά αναλάβει τα 
καθήκοντά του/της και εφεξής 
ανανεώνεται ετησίως. Η δήλωση 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων πρέπει να γνωστοποιούνται προτού ένας προϊστάμενος ή 
διευθυντής αναλάβει τα καθήκοντά του/της.
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Τροπολογία 162
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την 
υποβολή ετήσιας ατομικής δήλωσης από 
καθένα από τα πρόσωπα και τους 
διευθυντές, προς το επιφορτισμένο με την 
εποπτική λειτουργία όργανο, η οποία θα 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την 
υποβολή και δημοσίευση ετήσιας 
ατομικής δήλωσης από καθένα από τα 
πρόσωπα και τους διευθυντές, προς το 
επιφορτισμένο με την εποπτική λειτουργία 
όργανο, η οποία θα περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. de

Τροπολογία 163
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
πρέπει να είναι επιμελείς όσον αφορά τη 
συλλογή και τη διαχείριση των εσόδων 
από τα δικαιώματα.

1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
πρέπει να είναι επιμελείς, ακριβείς και 
διαφανείς όσον αφορά τη συλλογή και τη 
διαχείριση των εσόδων από τα δικαιώματα. 
Εξαιρουμένων των κρατών μελών που 
διαθέτουν συστήματα διευρυμένων 
συλλογικών αδειών, οι οργανισμοί 
συλλογικής διαχείρισης διασφαλίζουν ότι 
εισπράττουν έσοδα από δικαιώματα μόνο 
εξ ονόματος δικαιούχων τα δικαιώματα 
των οποίων είναι εξουσιοδοτημένοι να 
εκπροσωπούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τα άρθρα 12 παράγραφος 1 και 14 παράγραφος 2 τα οποία αναφέρουν ότι οι 
πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται με ακρίβεια. Εάν οι πληρωμές πρέπει να είναι 
ακριβείς, ευλόγως συνεπάγεται ότι η είσπραξη και η διαχείριση πρέπει να είναι επίσης ακριβείς. 
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Επιπλέον, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης πρέπει να προβαίνουν σε εισπράξεις μόνο εξ 
ονόματος πραγματικών μελών και δικαιούχων τα δικαιώματα των οποίων διαχειρίζονται στο 
πλαίσιο συμφωνίας εκπροσώπησης.

Τροπολογία 164
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση που, εν αναμονή της 
κατανομής των ποσών που οφείλονται 
στους δικαιούχους, η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης επενδύει το έσοδα από τα 
δικαιώματα και τυχόν έσοδα που 
προκύπτουν από την επένδυσή τους, το 
πράττει σύμφωνα με τη γενική επενδυτική 
πολιτική που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 5 σημείο γ) και με τους εξής 
κανόνες:

4. Σε περίπτωση που, εν αναμονή της 
κατανομής των ποσών που οφείλονται 
στους δικαιούχους, η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης επενδύει το έσοδα από τα 
δικαιώματα και τυχόν έσοδα που 
προκύπτουν από την επένδυσή τους, το 
πράττει με γνώμονα το συμφέρον των 
δικαιούχων τα δικαιώματα των οποίων 
εκπροσωπεί και σύμφωνα με τη γενική 
επενδυτική πολιτική που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 5 σημείο γ) και με 
τους εξής κανόνες:

Or. en

Τροπολογία 165
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα στοιχεία του ενεργητικού 
επενδύονται με γνώμονα το καλύτερο 
συμφέρον των μελών· όπου υπάρχει 
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, η 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
διασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται 
αποκλειστικά προς το συμφέρον των 
μελών·

α) όπου υπάρχει πιθανή σύγκρουση 
συμφερόντων, η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διασφαλίζει ότι η επένδυση 
γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον 
των δικαιούχων·
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Or. en

Τροπολογία 166
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τα στοιχεία ενεργητικού επενδύονται 
με τρόπο που να μην τίθενται σε κίνδυνο 
οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται στους 
δικαιούχους·

Or. en

Τροπολογία 167
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
συμφωνίες που διέπουν τη σχέση της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης με τα 
μέλη και τους δικαιούχους της να 
καθορίζουν τις κρατήσεις που γίνονται επί 
των εσόδων από τα δικαιώματα, όπως 
αναφέρονται στο σημείο ε) του άρθρου 16.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
συμφωνίες που διέπουν τη σχέση της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης με τα 
μέλη της να εξουσιοδοτούν συγκεκριμένα
τις κρατήσεις που γίνονται επί των εσόδων 
από τα δικαιώματα, όπως αναφέρονται στο 
σημείο ε) του άρθρου 16.

Or. en

Τροπολογία 168
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε 
περίπτωση που μια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης παρέχει κοινωνικές, 
πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες οι 
οποίες χρηματοδοτούνται μέσω κρατήσεων 
επί των εσόδων από τα δικαιώματα, οι 
δικαιούχοι να έχουν τα εξής δικαιώματα:

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε 
περίπτωση που μια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης παρέχει κοινωνικές, 
πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες οι 
οποίες χρηματοδοτούνται μέσω κρατήσεων 
επί των εσόδων από τα δικαιώματα, οι εν 
λόγω υπηρεσίες να παρέχονται με βάση 
δίκαια κριτήρια, ιδίως σε σχέση με την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και την 
έκταση αυτών.

Or. en

Τροπολογία 169
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε 
περίπτωση που μια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης παρέχει κοινωνικές, 
πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες οι 
οποίες χρηματοδοτούνται μέσω κρατήσεων 
επί των εσόδων από τα δικαιώματα, οι 
δικαιούχοι να έχουν τα εξής δικαιώματα:

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε 
περίπτωση που μια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης παρέχει κοινωνικές, 
πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες οι 
οποίες χρηματοδοτούνται μέσω κρατήσεων 
επί των εσόδων από τα δικαιώματα, και 
από τυχόν εισόδημα που προκύπτει από 
την επένδυση των εν λόγω εσόδων από τα 
δικαιώματα, οι δικαιούχοι να έχουν τα 
εξής δικαιώματα:

Or. en

Τροπολογία 170
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κοινωνικές, πολιτιστικές ή 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες με βάση δίκαια 
κριτήρια, ιδίως σε σχέση με την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και την 
έκταση αυτών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 171
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι δικαιούχοι που θέτουν τέλος στην 
εξουσιοδότηση για διαχείριση των 
δικαιωμάτων ή των κατηγοριών 
δικαιωμάτων ή ειδών έργων και άλλων 
αντικειμένων ή που έχουν ανακαλέσει τα 
δικαιώματά τους ή τις κατηγορίες 
δικαιωμάτων ή τα είδη των έργων και 
άλλα αντικείμενα από την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης, συνεχίζουν να 
έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Τα 
κριτήρια σε σχέση με την πρόσβαση και 
την έκταση των υπηρεσιών αυτών μπορεί 
να λάβουν υπόψη τα έσοδα από τα 
δικαιώματα που παράγονται από τους εν 
λόγω δικαιούχους και τη διάρκεια της 
εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
κριτήρια αυτά ισχύουν επίσης για τους 
δικαιούχους που δεν έχουν θέσει τέλος σε 
μια τέτοια εξουσιοδότηση ή δεν έχουν 
ανακαλέσει τα δικαιώματά τους ή τις 
κατηγορίες των δικαιωμάτων ή τα είδη 
των έργων και άλλα αντικείμενα από την 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 172
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εκ 
μέρους της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης τακτική και επιμελή διανομή 
και καταβολή των ποσών που οφείλονται 
σε όλους τους δικαιούχους που αυτή
εκπροσωπεί. Η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις 
πληρωμές το αργότερο εντός 12 μηνών 
από το τέλος του οικονομικού έτους κατά 
το οποίο εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα 
δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί 
λόγοι που σχετίζονται ιδίως με την 
αναφορά εκ μέρους των χρηστών, τον 
προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την 
ταυτοποίηση των δικαιούχων ή με την 
αντιστοίχιση των πληροφοριών για τα έργα 
και άλλα αντικείμενα με τους δικαιούχους 
δεν επιτρέπουν την τήρηση της προθεσμίας 
αυτής από την εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης. Η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις 
πληρωμές με ακρίβεια, διασφαλίζοντας την 
ίση μεταχείριση όλων των κατηγοριών των 
δικαιούχων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εκ 
μέρους του οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης τακτική και επιμελή διανομή 
και καταβολή των ποσών που οφείλονται 
σε όλους τους δικαιούχους που αυτός
εκπροσωπεί. Ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις 
πληρωμές χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και το αργότερο εντός 6
μηνών από όταν εισπράχθηκαν τα έσοδα 
από τα δικαιώματα, εκτός εάν 
αντικειμενικοί λόγοι που σχετίζονται ιδίως 
με την αναφορά εκ μέρους των χρηστών, 
τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την 
ταυτοποίηση των δικαιούχων ή με την 
αντιστοίχιση των πληροφοριών για τα έργα 
και άλλα αντικείμενα με τους δικαιούχους 
δεν επιτρέπουν την τήρηση της προθεσμίας 
αυτής από τον οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης. Ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις 
πληρωμές με ακρίβεια, διασφαλίζοντας την 
ίση μεταχείριση όλων των κατηγοριών των 
δικαιούχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί αντιμετωπίζουν ως μεγάλο πρόβλημα το γεγονός ότι πολλοί 
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης εφαρμόζουν πολύ βραδείες διαδικασίες για την καταβολή 
των χρημάτων που οφείλουν. Το σχέδιο οδηγίας προτείνει να επιτρέπεται στους οργανισμούς να 
κρατούν τα χρήματα για χρονικό διάστημα δύο ετών το μέγιστο. Αυτό δεν είναι εύλογο. Οι 
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που πληρούν επί του παρόντος υψηλότερους στόχους 
χρειάζονται κίνητρα για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των διοικητικών τους πρακτικών.
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Τροπολογία 173
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εκ 
μέρους της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης τακτική και επιμελή διανομή 
και καταβολή των ποσών που οφείλονται 
σε όλους τους δικαιούχους που αυτή 
εκπροσωπεί. Η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις 
πληρωμές το αργότερο εντός 12 μηνών 
από το τέλος του οικονομικού έτους κατά 
το οποίο εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα 
δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί 
λόγοι που σχετίζονται ιδίως με την 
αναφορά εκ μέρους των χρηστών, τον 
προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την 
ταυτοποίηση των δικαιούχων ή με την 
αντιστοίχιση των πληροφοριών για τα 
έργα και άλλα αντικείμενα με τους 
δικαιούχους δεν επιτρέπουν την τήρηση 
της προθεσμίας αυτής από την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης. Η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης διενεργεί τη 
διανομή και τις πληρωμές με ακρίβεια, 
διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση όλων 
των κατηγοριών των δικαιούχων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εκ 
μέρους της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης τακτική, έγκαιρη και επιμελή 
διανομή και καταβολή των ποσών που 
οφείλονται σε όλους τους δικαιούχους που 
αυτή εκπροσωπεί. Η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις 
πληρωμές τουλάχιστον σε τριμηνιαία 
βάση και το αργότερο εντός 12 μηνών από 
όταν εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα 
δικαιώματα. Η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις 
πληρωμές με ακρίβεια, διασφαλίζοντας την 
ίση μεταχείριση όλων των κατηγοριών των 
δικαιούχων.

Or. en

Τροπολογία 174
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εκ 
μέρους της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης τακτική και επιμελή διανομή 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εκ 
μέρους της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης τακτική, διαφανή και επιμελή 



PE508.268v01-00 80/120 AM\933267EL.doc

EL

και καταβολή των ποσών που οφείλονται 
σε όλους τους δικαιούχους που αυτή 
εκπροσωπεί. Η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις 
πληρωμές το αργότερο εντός 12 μηνών
από το τέλος του οικονομικού έτους κατά 
το οποίο εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα 
δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί 
λόγοι που σχετίζονται ιδίως με την 
αναφορά εκ μέρους των χρηστών, τον 
προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την 
ταυτοποίηση των δικαιούχων ή με την 
αντιστοίχιση των πληροφοριών για τα έργα 
και άλλα αντικείμενα με τους δικαιούχους 
δεν επιτρέπουν την τήρηση της προθεσμίας 
αυτής από την εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης. Η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις 
πληρωμές με ακρίβεια, διασφαλίζοντας την 
ίση μεταχείριση όλων των κατηγοριών των 
δικαιούχων.

διανομή και καταβολή των ποσών που 
οφείλονται σε όλους τους δικαιούχους που 
αυτή εκπροσωπεί. Η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις 
πληρωμές το αργότερο εντός 2 μηνών από 
το διάστημα κατά το οποίο εισπράχθηκαν 
τα έσοδα από τα δικαιώματα, εκτός εάν 
αντικειμενικοί λόγοι που σχετίζονται ιδίως 
με την αναφορά εκ μέρους των χρηστών, 
τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την 
ταυτοποίηση των δικαιούχων ή με την 
αντιστοίχιση των πληροφοριών για τα έργα 
και άλλα αντικείμενα με τους δικαιούχους 
δεν επιτρέπουν την τήρηση της προθεσμίας 
αυτής από την εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης. Η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις 
πληρωμές με ακρίβεια, διασφαλίζοντας την 
ίση μεταχείριση όλων των κατηγοριών των 
δικαιούχων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δικαιούχοι υποχρεώνονται ορισμένες φορές να περιμένουν για υπερβολικά μεγάλο διάστημα 
τις πληρωμές των αμοιβών καταλήγοντας, ως εκ τούτου, σε επισφαλή κατάσταση. Η οδηγία 
πρέπει να επιφέρει σαφείς βελτιώσεις εν προκειμένω.

Τροπολογία 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εκ 
μέρους της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης τακτική και επιμελή διανομή 
και καταβολή των ποσών που οφείλονται 
σε όλους τους δικαιούχους που αυτή 
εκπροσωπεί. Η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις 
πληρωμές το αργότερο εντός 12 μηνών 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εκ 
μέρους της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης τακτική και επιμελή διανομή 
και καταβολή των ποσών που οφείλονται 
σε όλους τους δικαιούχους που αυτή 
εκπροσωπεί και επί τη βάση των 
πληροφοριών που παρέχονται από τους 
χρήστες 6 μήνες μετά τη χρήση του 
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από το τέλος του οικονομικού έτους κατά 
το οποίο εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα 
δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί 
λόγοι που σχετίζονται ιδίως με την 
αναφορά εκ μέρους των χρηστών, τον 
προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την 
ταυτοποίηση των δικαιούχων ή με την 
αντιστοίχιση των πληροφοριών για τα έργα 
και άλλα αντικείμενα με τους δικαιούχους 
δεν επιτρέπουν την τήρηση της προθεσμίας 
αυτής από την εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης. Η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις 
πληρωμές με ακρίβεια, διασφαλίζοντας την 
ίση μεταχείριση όλων των κατηγοριών των 
δικαιούχων.

περιεχομένου. Η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις 
πληρωμές το αργότερο εντός 12 μηνών 
από το τέλος του οικονομικού έτους κατά 
το οποίο εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα 
δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί 
λόγοι που σχετίζονται ιδίως με την 
αναφορά εκ μέρους των χρηστών, τον 
προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την 
ταυτοποίηση των δικαιούχων ή με την 
αντιστοίχιση των πληροφοριών για τα έργα 
και άλλα αντικείμενα με τους δικαιούχους 
δεν επιτρέπουν την τήρηση της προθεσμίας 
αυτής από την εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης. Η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις 
πληρωμές με ακρίβεια, διασφαλίζοντας την 
ίση μεταχείριση όλων των κατηγοριών των 
δικαιούχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκαιρη διανομή από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης είναι δυνατή μόνον εφόσον οι 
χρήστες παρέχουν εγκαίρως πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις των διαφόρων περιεχομένων.

Τροπολογία 176
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
αρχίζουν τη διανομή των εσόδων από τα 
δικαιώματα στους δικαιούχους, όταν το 
ποσό που έχει εισπραχθεί καλύπτει 
ευλόγως τα έξοδα είσπραξης. Το ελάχιστο 
επίπεδο που απαιτείται προτού λάβει 
χώρα η διανομή δεν πρέπει να υπερβαίνει 
υπέρμετρα το χαμηλότερο ελάχιστο ποσό 
που χρησιμοποιείται από συγκρίσιμους 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διανομή εσόδων στους δικαιούχους είναι εξαιρετικά άνιση, ήτοι: πολύ μεγάλος αριθμός 
δημιουργών αποκομίζουν πολύ λίγα έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι χαμηλότερα ελάχιστα επίπεδα 
διανομής θα διανέμονται σε μεγάλο αριθμό δικαιούχων πολύ πιο γρήγορα. Ταυτόχρονα, οι 
δικαιούχοι με υψηλά έσοδα έχουν κίνητρο να θέτουν τα ελάχιστα επίπεδα διανομής σε πολύ 
υψηλό επίπεδο, δημιουργώντας έτσι σε ορισμένες περιπτώσεις αθέμιτες διανομές. Επιπλέον, η 
απαίτηση διατήρησης χαμηλών ελάχιστων επιπέδων διανομής παρέχει κίνητρα για οικονομικά 
αποδοτική διανομή.

Τροπολογία 177
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν στις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης να αποκλίνουν από την 
υποχρέωση που αφορά τη διανομή και τις 
πληρωμές που ορίζονται στην παράγραφο 
1 σε περιπτώσεις στις οποίες τούτο 
δικαιολογείται για αντικειμενικούς λόγους 
που σχετίζονται ιδίως με την αναφορά εκ 
μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό 
των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των 
δικαιούχων ή με την αντιστοίχιση των 
πληροφοριών για τα έργα και άλλα 
αντικείμενα με τους δικαιούχους που δεν 
επιτρέπουν την τήρηση από την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης της συχνότητας 
και της προθεσμίας που προβλέπονται 
στην εν λόγω παράγραφο. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης διενεργούν τη διανομή και τις 
πληρωμές στους δικαιούχους το 
συντομότερο δυνατόν.

Or. en
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Τροπολογία 178
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που τα ποσά που 
οφείλονται στους δικαιούχους δεν μπορούν 
να διανεμηθούν, μετά από πέντε έτη από 
το τέλος του οικονομικού έτους κατά το 
οποίο έλαβε χώρα η είσπραξη των εσόδων 
από τα δικαιώματα, και υπό την 
προϋπόθεση ότι η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης έχει λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την ταυτοποίηση και τον 
εντοπισμό των δικαιούχων, η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης θα αποφασίζει 
σχετικά με τη χρήση των εν λόγω ποσών 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 
στοιχείο β), με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος του δικαιούχου να 
διεκδικήσει τα ποσά αυτά από την 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης.

2. Σε περίπτωση που τα ποσά που 
οφείλονται στους δικαιούχους δεν μπορούν 
να διανεμηθούν, μετά από τρία έτη από το 
τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο 
έλαβε χώρα η είσπραξη των εσόδων από 
τα δικαιώματα, διότι ο οργανισμός
συλλογικής διαχείρισης δεν κατόρθωσε να 
ταυτοποιήσει και να εντοπίσει τους 
δικαιούχους, τα χρήματα καταβάλλονται 
σε ένα ταμείο που συγκροτεί και 
διαχειρίζεται προς τούτο το κράτος μέλος 
στο οποίο εισπράχθηκαν τα χρήματα. Στο 
εξής, το ταμείο είναι υπεύθυνο για τυχόν 
αξιώσεις από την επανεμφάνιση 
δικαιούχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν επιτρέπεται στην εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να κρατά τα χρήματα, της παρέχεται ένα 
κίνητρο ώστε να μην εκτελεί πραγματική αναζήτηση τηρώντας τους κανόνες δέουσας επιμέλειας 
για τους πραγματικούς δικαιούχους. Σκόπιμη θα ήταν επίσης η ύπαρξη ενός διαχειριστή για το 
ταμείο από το κράτος μέλος, για λόγους προώθησης της πολιτιστικής πολυμορφίας. Βλέπε 
αιτιολογική σκέψη 15α (νέα). Επιπλέον, τα προτεινόμενα πέντε έτη είναι μεγάλη χρονική 
περίοδος – δεν είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν οι δικαιούχοι μετά από τρία ή τέσσερα έτη.

Τροπολογία 179
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που τα ποσά που 2. Σε περίπτωση που τα ποσά που 
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οφείλονται στους δικαιούχους δεν μπορούν 
να διανεμηθούν, μετά από πέντε έτη από 
το τέλος του οικονομικού έτους κατά το 
οποίο έλαβε χώρα η είσπραξη των εσόδων 
από τα δικαιώματα, και υπό την 
προϋπόθεση ότι η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης έχει λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την ταυτοποίηση και τον 
εντοπισμό των δικαιούχων, η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης θα αποφασίζει 
σχετικά με τη χρήση των εν λόγω ποσών 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 
στοιχείο β), με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος του δικαιούχου να 
διεκδικήσει τα ποσά αυτά από την 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης.

οφείλονται στους δικαιούχους δεν μπορούν 
να διανεμηθούν, μετά από τρία έτη από το 
τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο 
έλαβε χώρα η είσπραξη των εσόδων από 
τα δικαιώματα, και υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης 
έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των 
δικαιούχων, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια 
να αποφασίσουν πώς μπορούν να 
κατανεμηθούν με τον βέλτιστο τρόπο τα 
μη διανεμηθέντα χρηματικά ποσά, 
επιτρέποντας μεταξύ άλλων στους 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης να 
διανέμουν τα χρήματα στα μέλη τους.

Or. en

Τροπολογία 180
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που τα ποσά που 
οφείλονται στους δικαιούχους δεν μπορούν 
να διανεμηθούν, μετά από πέντε έτη από 
το τέλος του οικονομικού έτους κατά το 
οποίο έλαβε χώρα η είσπραξη των εσόδων 
από τα δικαιώματα, και υπό την 
προϋπόθεση ότι η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης έχει λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την ταυτοποίηση και τον 
εντοπισμό των δικαιούχων, η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης θα αποφασίζει 
σχετικά με τη χρήση των εν λόγω ποσών 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 
στοιχείο β), με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος του δικαιούχου να 
διεκδικήσει τα ποσά αυτά από την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης.

2. Σε περίπτωση που τα ποσά που 
οφείλονται στους δικαιούχους δεν μπορούν 
να διανεμηθούν, μετά από δύο έτη από το 
τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο 
έλαβε χώρα η είσπραξη των εσόδων από 
τα δικαιώματα, και υπό την προϋπόθεση 
ότι η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης έχει 
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των 
δικαιούχων, η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης θα αποφασίζει σχετικά με τη 
χρήση των εν λόγω ποσών σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 5 στοιχείο β), με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος του 
δικαιούχου να διεκδικήσει τα ποσά αυτά 
από την εταιρεία συλλογικής διαχείρισης.

Or. de
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Τροπολογία 181
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που τα ποσά που 
οφείλονται στους δικαιούχους δεν μπορούν 
να διανεμηθούν, μετά από πέντε έτη από το 
τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο 
έλαβε χώρα η είσπραξη των εσόδων από 
τα δικαιώματα, και υπό την προϋπόθεση 
ότι η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης έχει 
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των 
δικαιούχων, η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης θα αποφασίζει σχετικά με τη 
χρήση των εν λόγω ποσών σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 5 στοιχείο β), με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος του 
δικαιούχου να διεκδικήσει τα ποσά αυτά 
από την εταιρεία συλλογικής διαχείρισης.

2. Σε περίπτωση που τα ποσά που 
οφείλονται στους δικαιούχους δεν μπορούν 
να διανεμηθούν, μετά από πέντε έτη από το 
τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο 
έλαβε χώρα η είσπραξη των εσόδων από 
τα δικαιώματα, και υπό την προϋπόθεση 
ότι η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης έχει 
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των 
δικαιούχων, η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης χρησιμοποιεί το εν λόγω ποσό 
για το πολιτιστικό της ταμείο. Εάν δεν 
υπάρχει τέτοιο ταμείο, η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης επιστρέφει το 
ποσό στους χρήστες.

Or. en

Τροπολογία 182
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να μην 
κάνει διακρίσεις μεταξύ των μελών της 
και τυχόν δικαιούχων των οποίων τα 
δικαιώματα διαχειρίζεται στο πλαίσιο 
συμφωνίας εκπροσώπησης, ιδίως σε σχέση 
με τις ισχύουσες χρεώσεις, τα έξοδα 
διαχείρισης, καθώς και τους όρους για την 
είσπραξη των εσόδων από τα δικαιώματα 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να μην 
κάνει διακρίσεις εις βάρος τυχόν 
δικαιούχων των οποίων τα δικαιώματα 
διαχειρίζεται στο πλαίσιο συμφωνίας 
εκπροσώπησης, ιδίως σε σχέση με τις 
ισχύουσες χρεώσεις, τα έξοδα διαχείρισης, 
καθώς και τους όρους για την είσπραξη 
των εσόδων από τα δικαιώματα και τη 
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και τη διανομή των ποσών που οφείλονται 
στους δικαιούχους.

διανομή των ποσών που οφείλονται στους 
δικαιούχους.

Or. en

Τροπολογία 183
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κρατήσεις και πληρωμές που 
προβλέπονται στις συμφωνίες 
εκπροσώπησης

Πληρωμές που προβλέπονται στις 
συμφωνίες εκπροσώπησης

Or. en

Τροπολογία 184
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δεν 
προβαίνει σε άλλες κρατήσεις, πέραν των 
εξόδων διαχείρισης, επί των εσόδων από 
τα δικαιώματα που διαχειρίζεται βάσει 
της συμφωνίας εκπροσώπησης με άλλη 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, εκτός 
εάν η άλλη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης συναινεί ρητά σε τέτοιες 
κρατήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 185
Toine Manders
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
διανέμει και καταβάλλει τα ποσά που 
οφείλονται σε άλλες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης τακτικά, επιμελώς και με 
ακρίβεια.

2. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
διανέμει και καταβάλλει τα ποσά που 
οφείλονται σε άλλες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης τακτικά, εγκαίρως, επιμελώς 
και με ακρίβεια. Η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις 
πληρωμές προς άλλες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης τουλάχιστον σε 
τριμηνιαία βάση και το αργότερο εντός 
12 μηνών από όταν εισπράχθηκαν τα 
έσοδα από τα δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 186
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν στις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης να αποκλίνουν από την 
υποχρέωση που αφορά τη διανομή και τις 
πληρωμές που ορίζονται στην παράγραφο 
2 σε περιπτώσεις στις οποίες τούτο 
δικαιολογείται για αντικειμενικούς λόγους 
που σχετίζονται ιδίως με την αναφορά εκ 
μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό 
των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των 
δικαιούχων ή με την αντιστοίχιση των 
πληροφοριών για τα έργα και άλλα 
αντικείμενα με τους δικαιούχους που δεν 
επιτρέπουν την τήρηση από την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης της συχνότητας 
και της προθεσμίας που προβλέπονται 
στην εν λόγω παράγραφο. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης διενεργούν τη διανομή και τις 
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πληρωμές στους δικαιούχους το 
συντομότερο δυνατόν.

Or. en

Τροπολογία 187
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
απαντούν σε αιτήματα χρήσης άδειας 
εντός 14 ημερολογιακών ημερών και ότι 
υποβάλλουν προσφορά στον χρήστη εντός 
60 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη 
του αιτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι η 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης έχει 
λάβει όλες τις σχετικές πληροφορίες για 
την υποβολή προσφοράς.

Or. de

Τροπολογία 188
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρεώσεις για τα αποκλειστικά 
δικαιώματα πρέπει να αντικατοπτρίζουν 
την οικονομική αξία των δικαιωμάτων στο 
εμπόριο καθώς και των υπηρεσιών που 
παρέχονται από την εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης.

Οι χρεώσεις για τα αποκλειστικά 
δικαιώματα και τα δικαιώματα αμοιβής 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν την 
οικονομική αξία της χρήσης των 
δικαιωμάτων στο εμπόριο και τον 
χαρακτήρα και την εμβέλεια της χρήσης 
των έργων και άλλων προστατευόμενων 
αντικειμένων καθώς και την οικονομική 
αξία των υπηρεσιών που παρέχονται από 
την εταιρεία συλλογικής διαχείρισης.
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Or. en

Τροπολογία 189
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρεώσεις για τα αποκλειστικά 
δικαιώματα πρέπει να αντικατοπτρίζουν 
την οικονομική αξία των δικαιωμάτων στο 
εμπόριο καθώς και των υπηρεσιών που 
παρέχονται από την εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης.

Οι χρεώσεις για τα αποκλειστικά 
δικαιώματα πρέπει να αντικατοπτρίζουν 
δεόντως την οικονομική αξία των 
δικαιωμάτων στο εμπόριο καθώς και των 
υπηρεσιών που παρέχονται από την 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης.

Or. de

Τροπολογία 190
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελλείψει οποιασδήποτε εθνικής 
νομοθεσίας που καθορίζει τα ποσά που 
οφείλονται στους δικαιούχους δυνάμει του 
δικαιώματος αμοιβής καθώς και
αποζημίωσης, η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης θα βασίζει τον δικό της 
προσδιορισμό των οφειλόμενων ποσών 
στην οικονομική αξία των δικαιωμάτων 
αυτών στο εμπόριο.

Ελλείψει οποιασδήποτε εθνικής 
νομοθεσίας που καθορίζει τα ποσά που 
οφείλονται στους δικαιούχους δυνάμει του 
δικαιώματος αποζημίωσης, η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης θα βασίζει τον 
δικό της προσδιορισμό των οφειλόμενων 
ποσών σε αμερόληπτα κριτήρια, 
διασφαλίζοντας θεμιτή αποζημίωση για 
τη χρήση των έργων και άλλων 
προστατευόμενων αντικειμένων.

Or. en

Τροπολογία 191
Josef Weidenholzer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελλείψει οποιασδήποτε εθνικής 
νομοθεσίας που καθορίζει τα ποσά που 
οφείλονται στους δικαιούχους δυνάμει του 
δικαιώματος αμοιβής καθώς και 
αποζημίωσης, η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης θα βασίζει τον δικό της 
προσδιορισμό των οφειλόμενων ποσών 
στην οικονομική αξία των δικαιωμάτων 
αυτών στο εμπόριο.

Ελλείψει οποιασδήποτε εθνικής 
νομοθεσίας που καθορίζει τα ποσά που 
οφείλονται στους δικαιούχους δυνάμει του 
δικαιώματος αμοιβής, η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης θα βασίζει τον 
δικό της προσδιορισμό των οφειλόμενων 
ποσών στην οικονομική αξία των 
δικαιωμάτων αυτών στο εμπόριο.

Or. de

Τροπολογία 192
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι χρήστες πρέπει να αναφέρουν 
στους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης τη χρήση των έργων και 
άλλων αντικειμένων τηρώντας μια 
συμφωνηθείσα και ει δυνατόν 
μηχανογραφική μορφή, εγκαίρως και με 
ακρίβεια, προκειμένου να είναι σε θέση οι 
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης να 
προσδιορίζουν τις ισχύουσες αμοιβές και
να διανέμουν τα ποσά που οφείλονται 
στους δικαιούχους με ακρίβεια και 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η παρούσα οδηγία. Σε 
περίπτωση που οι χρήστες αδυνατήσουν 
να αναφέρουν στους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης κατά τρόπο που 
να επιτρέπει στους τελευταίους να 
προβούν σε έγκαιρες και ακριβείς 
διανομές προς μεμονωμένους 
δικαιούχους, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
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ότι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
απαλλάσσονται των υποχρεώσεών τους 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας όσον 
αφορά τη διανομή εσόδων από 
δικαιώματα σε μεμονωμένους 
δικαιούχους.

Or. en

Τροπολογία 193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
έγκαιρη, δίκαιη και διαφανής διανομή 
δικαιωμάτων, οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης απαιτούν από τους χρήστες 
να λαμβάνουν τους αναλυτικούς
λογαριασμούς των έργων που 
χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τα 
πρότυπα εκθέσεων που παρέχουν οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης ή 
χρησιμοποιούνται στον κλάδο, το 
αργότερο εντός 6 μηνών από τη χρήση 
του μουσικού έργου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκθέσεις των χρηστών στο ψηφιακό περιβάλλον και πέραν αυτού είναι απαραίτητες 
προκειμένου να προσδιορίζεται η χρήση προστατευόμενων έργων. Χωρίς τη διάταξη αυτή, η 
διανομή των δικαιωμάτων δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων θα εξακολουθήσει να 
παρακωλύεται από την έλλειψη στοιχείων που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αναλογική και αναλυτική διανομή για την πραγματική χρήση των έργων. Συχνά τα δεδομένα 
παρέχονται με ημιτελή και ανακριβή τρόπο. Η αύξηση των συσκευών και η διάδοση 
κατοχυρωμένων με πνευματικά δικαιώματα έργων απαιτεί να είναι σε θέση οι εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης να εξασφαλίζουν εγκαίρως ακριβή δεδομένα από τους χρήστες σχετικά 
με τη χρήση από μέρους τους των μουσικών έργων.
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Τροπολογία 194
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι χρήστες θα πρέπει να πληρώνουν 
εγκαίρως τα τέλη ή την αμοιβή άδειας 
χρήσης στον οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης όποτε υπάρχει γενικά 
εφαρμοστέα ή καθορισμένη από 
δικαστήριο χρέωση. Όταν οι χρήστες 
αδυνατούν να καταβάλουν τα εν λόγω 
τέλη ή την αμοιβή άδειας χρήσης 
εγκαίρως, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
έχουν τη δυνατότητα να χρεώσουν τους 
εν λόγω χρήστες με επιπλέον τέλη για την 
κάλυψη των διοικητικών εξόδων που 
προκύπτουν από την αδυναμία 
οικειοθελούς καταβολής των τελών ή της 
αμοιβής άδειας χρήσης.

Or. en

Τροπολογία 195
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Υποχρεώσεις των χρηστών

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
χρήστες γνωστοποιούν ατελώς και σε 
ηλεκτρονική μορφή στους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης για την 
αποτελεσματική διαχείριση των 
δικαιωμάτων πλήρεις και ακριβείς 
πληροφορίες, ανάλογα με τις ανάγκες, 
ούτως ώστε να είναι σε θέση να 



AM\933267EL.doc 93/120 PE508.268v01-00

EL

ταυτοποιούν τη χρήση του έργου ή άλλου 
αντικειμένου και τον αντίστοιχο 
δικαιούχο.

Or. en

Τροπολογία 196
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Υποβολή αναφορών και τιμολόγηση

1. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες 
επικοινωνίας που επιτρέπουν στον 
χρήστη να παράσχει όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της 
άδειας, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς 
για την πραγματική χρήση των έργων, 
στην εταιρεία συλλογικής διαχείρισης με 
ακρίβεια και εντός της από κοινού 
συμφωνηθείσας προθεσμίας όσον αφορά 
την εν λόγω άδεια.
2. Τα κράτη μέλη απαιτούν τη θέσπιση 
διαδικασιών εκ μέρους των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης που είναι 
εγκατεστημένες στην επικράτειά τους 
όπως προβλέπεται στις παραγράφους 3 
έως 4.
3. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
θεσπίζουν διαδικασία συνεργασίας 
μεταξύ τους προς όφελος των 
δικαιούχων, των μελών και των χρηστών 
τους. Η εν λόγω διαδικασία συνεργασίας 
περιλαμβάνει τουλάχιστον συγκέντρωση 
πληροφοριών σχετικά με τις εκδοθείσες 
άδειες και τη χρήση των έργων και άλλων 
προστατευόμενων αντικειμένων σε μια 
κοινή βάση δεδομένων, συντονισμένη και 
κοινή τιμολόγηση και είσπραξη εσόδων 
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από δικαιώματα.
4. Η διαδικασία συνεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 παρέχει 
στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης τη 
δυνατότητα να συντονίζουν την 
τιμολόγηση των χρηστών με τρόπο ώστε 
οι μεμονωμένοι χρήστες να λαμβάνουν 
ένα ενιαίο κοινό τιμολόγιο για τα 
δικαιώματα στα έργα και σε άλλα 
προστατευόμενα αντικείμενα για τα οποία 
έχει χορηγηθεί άδεια. Το ενιαίο τιμολόγιο 
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και 
προσδιορίζει τις ενδιαφερόμενες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης, τους καταλόγους 
των έργων και άλλων προστατευόμενων 
αντικειμένων για τα οποία έχει χορηγηθεί 
άδεια και τις αντίστοιχες πραγματικές 
χρήσεις. Στο τιμολόγιο θα πρέπει επίσης 
να αναφέρονται με σαφήνεια τουλάχιστον 
τα αναλογικά ποσά που οφείλονται στους 
δικαιούχους και τα ποσά που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν τα 
έξοδα διαχείρισης.
5. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν ισχύουν για 
τη συλλογική διαχείριση επιγραμμικών 
δικαιωμάτων επί μουσικών έργων και τη 
συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων επί 
έργων και άλλων αντικειμένων σε 
διακρατική βάση.

Or. en

Τροπολογία 197
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
θεσπίζουν αναλογικές διαδικασίες 
επικοινωνίας που επιτρέπουν στον 
χρήστη να παράσχει όλες τις αναγκαίες 
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πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της 
άδειας, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς 
για την πραγματική χρήση των έργων, 
στην εταιρεία συλλογικής διαχείρισης με 
ακρίβεια και εντός της από κοινού 
συμφωνηθείσας προθεσμίας όσον αφορά 
την εν λόγω άδεια.
2. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
δύνανται να θεσπίζουν διαδικασία 
συνεργασίας προς όφελος των 
δικαιούχων, των μελών και των χρηστών 
τους. Η εν λόγω διαδικασία συνεργασίας 
θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με 
τις εκδοθείσες άδειες και τη χρήση των 
έργων και άλλων προστατευόμενων 
αντικειμένων. Το έξοδα και τα οφέλη μιας 
κοινής βάσης δεδομένων και της κοινής 
τιμολόγησης απαιτούν περαιτέρω 
αξιολόγηση εν προκειμένω.

Or. en

Τροπολογία 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να 
καθιστά διαθέσιμες χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση κατόπιν αιτήματος 
οποιουδήποτε δικαιούχου του οποίου τα 
δικαιώματα εκπροσωπεί, οποιασδήποτε 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης για 
λογαριασμό της οποίας αναλαμβάνει τη 
διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο μιας 
συμφωνίας εκπροσώπησης ή 
οποιουδήποτε χρήστη, με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων, τις ακόλουθες 
πληροφορίες :

διαγράφεται

α) τυποποιημένες συμβάσεις 
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αδειοδότησης και ισχύουσες χρεώσεις·
β) το ρεπερτόριο και τα δικαιώματα που 
διαχειρίζεται και τα κράτη μέλη που 
καλύπτονται·
γ) κατάλογο των συμφωνιών 
εκπροσώπησης τις οποίες έχει συνάψει, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
άλλες εμπλεκόμενες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης, του ρεπερτορίου που 
εκπροσωπεί και του εδαφικού πεδίου που 
καλύπτει οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία.

Or. en

Τροπολογία 199
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να
καθιστά διαθέσιμες χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση κατόπιν αιτήματος 
οποιουδήποτε δικαιούχου του οποίου τα 
δικαιώματα εκπροσωπεί, οποιασδήποτε 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης για 
λογαριασμό της οποίας αναλαμβάνει τη 
διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο μιας 
συμφωνίας εκπροσώπησης ή 
οποιουδήποτε χρήστη, με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων, τις ακόλουθες 
πληροφορίες :

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ένας 
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης να 
δημοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες, 
κατά προτίμηση μέσω διεπαφών που 
επιτρέπουν τη δημόσια πρόσβαση και 
αναζήτηση:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τις χρεώσεις, τις συμβάσεις αδειοδότησης, το 
ρεπερτόριο και τις συμφωνίες εκπροσώπησης είναι ουσιώδους σημασίας για μια εύρυθμα 
λειτουργούσα και διαφανή αγορά δημιουργικών αγαθών. Οι βασικές πληροφορίες σχετικά με 
τις τιμές και τα αγαθά που πωλούνται δεν πρέπει να περιορίζονται στην παροχή κατόπιν 
αιτήματος. Εάν εγκριθεί η παρούσα τροπολογία, ο κατάλογος της παραγράφου 18.1 μπορεί να 
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μετακινηθεί και να προστεθεί στην παράγραφο 19.1 και να διαγραφεί η παράγραφος 18.1.

Τροπολογία 200
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να 
καθιστά διαθέσιμες χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση κατόπιν αιτήματος 
οποιουδήποτε δικαιούχου του οποίου τα 
δικαιώματα εκπροσωπεί, οποιασδήποτε 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης για 
λογαριασμό της οποίας αναλαμβάνει τη 
διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο μιας 
συμφωνίας εκπροσώπησης ή 
οποιουδήποτε χρήστη, με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων, τις ακόλουθες 
πληροφορίες :

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, με τη 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων, να καθιστά 
διαθέσιμες χωρίς καθυστέρηση και να 
δημοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. de

Τροπολογία 201
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το ρεπερτόριο και τα δικαιώματα που 
διαχειρίζεται και τα κράτη μέλη που 
καλύπτονται·

β) το ρεπερτόριο και τα δικαιώματα που 
διαχειρίζεται και τα κράτη μέλη που 
καλύπτονται ή, εάν λόγω του πεδίου 
δραστηριότητας της εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης, το ρεπερτόριο 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, τις 
κατηγορίες έργων ή άλλων αντικειμένων 
που εκπροσωπεί, τα δικαιώματα που 
διαχειρίζεται και τα κράτη μέλη που 
καλύπτονται·



PE508.268v01-00 98/120 AM\933267EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 202
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιπλέον, μια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης καθιστά διαθέσιμη κατόπιν 
αιτήματος του δικαιούχου ή 
οποιασδήποτε εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης, κάθε πληροφορία σχετικά με 
τα έργα για τα οποία ο δικαιούχος ή οι 
δικαιούχοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
του τίτλου του έργου, του 
ονοματεπώνυμου του δημιουργού, του 
ονοματεπώνυμου του εκδότη και κάθε 
άλλης σχετικής διαθέσιμης πληροφορίας η 
οποία θα μπορούσε να είναι αναγκαία για 
την ταυτοποίηση των δικαιούχων.

2. Επιπλέον, ένας οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης δημοσιοποιεί και καθιστά 
διαθέσιμη κάθε πληροφορία σχετικά με τα 
έργα για τα οποία ο δικαιούχος ή οι 
δικαιούχοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2012/28/ΕΕ σχετικά με ορισμένες 
επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
του τίτλου του έργου, του 
ονοματεπώνυμου του δημιουργού, του 
ονοματεπώνυμου του εκδότη και κάθε 
άλλης σχετικής διαθέσιμης πληροφορίας η 
οποία θα μπορούσε να είναι αναγκαία για 
την ταυτοποίηση των δικαιούχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δικαιούχοι που δεν είναι μέλη μιας εταιρείας συλλογικής διαχείρισης πρέπει να είναι σε θέση 
να ελέγχουν εάν οποιοδήποτε από τα έργα τους είναι καταχωρισμένο ως μη ταυτοποιημένο. 
Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές είναι πολύτιμες για τους χρήστες αλλά και για τους τελικούς 
καταναλωτές. Η οδηγία σχετικά με τα ορφανά έργα περιέχει διατάξεις σχετικά με τον τρόπο 
χειρισμού της κατάστασης όταν δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση των δικαιούχων, επομένως, για 
λόγους διασφάλισης της συνέπειας, πρέπει να υπάρχει αναφορά στην εν λόγω οδηγία.

Τροπολογία 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιπλέον, μια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης καθιστά διαθέσιμη κατόπιν 
αιτήματος του δικαιούχου ή οποιασδήποτε 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης, κάθε 
πληροφορία σχετικά με τα έργα για τα 
οποία ο δικαιούχος ή οι δικαιούχοι δεν 
έχουν ταυτοποιηθεί, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
του τίτλου του έργου, του 
ονοματεπώνυμου του δημιουργού, του 
ονοματεπώνυμου του εκδότη και κάθε 
άλλης σχετικής διαθέσιμης πληροφορίας η 
οποία θα μπορούσε να είναι αναγκαία για 
την ταυτοποίηση των δικαιούχων.

2. Μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
καθιστά διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος του 
δικαιούχου ή οποιασδήποτε εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης, κάθε πληροφορία 
σχετικά με τα έργα για τα οποία ο 
δικαιούχος ή οι δικαιούχοι δεν έχουν 
ταυτοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, του τίτλου του έργου, του 
ονοματεπώνυμου του δημιουργού, του 
ονοματεπώνυμου του εκδότη και κάθε 
άλλης σχετικής διαθέσιμης πληροφορίας η 
οποία θα μπορούσε να είναι αναγκαία για 
την ταυτοποίηση των δικαιούχων.

Or. en

Τροπολογία 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να 
δημοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ένας 
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης να 
καθιστά διαθέσιμες μέσω δημόσια 
προσβάσιμου ιστότοπου τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 205
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) παράθεση του συνόλου των 
μουσικών έργων και των δικαιωμάτων 
επί μουσικών έργων που 
χρησιμοποιούνται.

Or. de

Τροπολογία 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) κατάλογο δικαιωμάτων, κατηγοριών 
δικαιωμάτων ή τύπων έργων που οι 
δικαιούχοι έχουν εξαιρέσει οικειοθελώς 
από τη συλλογική διαχείριση.

Or. en

Τροπολογία 207
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) τυποποιημένες συμβάσεις 
αδειοδότησης και ισχύουσες χρεώσεις.

Or. en

Τροπολογία 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) το ρεπερτόριο και τα δικαιώματα που 
διαχειρίζεται και τα κράτη μέλη που 
καλύπτονται.

Or. en

Τροπολογία 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ δ) κατάλογο των συμφωνιών 
εκπροσώπησης τις οποίες έχει συνάψει, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
άλλες εμπλεκόμενες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης, του ρεπερτορίου που 
εκπροσωπεί και του εδαφικού πεδίου που 
καλύπτει οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία.

Or. en

Τροπολογία 210
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι στοιχεία α), στ) και ζ) 
του σημείου 1 του παραρτήματος Ι δεν 
εφαρμόζονται σε εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης, η οποία κατά την 
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού 
της δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από 

διαγράφεται
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τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) συνολικός ισολογισμός: 350.000 ευρώ·
β) καθαρός κύκλος εργασιών: 700.000 
ευρώ·
γ) μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως: δέκα.

Or. en

Τροπολογία 211
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι στοιχεία α), στ) και ζ) 
του σημείου 1 του παραρτήματος Ι δεν 
εφαρμόζονται σε εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης, η οποία κατά την 
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού 
της δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από 
τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

διαγράφεται

α) συνολικός ισολογισμός: 350.000 ευρώ·
β) καθαρός κύκλος εργασιών: 700.000 
ευρώ·
γ) μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως: δέκα.

Or. de

Τροπολογία 212
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι στοιχεία α), στ) και ζ) 
του σημείου 1 του παραρτήματος Ι δεν 
εφαρμόζονται σε εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης, η οποία κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος του ισολογισμού της δεν 
υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα 
ακόλουθα τρία κριτήρια:

5. Τα στοιχεία α), στ) και ζ) του σημείου 1 
του παραρτήματος Ι δεν εφαρμόζονται σε 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο 
οποίος κατά την ημερομηνία κλεισίματος 
του ισολογισμού του δεν υπερβαίνει τα 
όρια των δύο από τα ακόλουθα τρία 
κριτήρια:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις βελτίωσης της ρύθμισης και τις δεσμεύσεις της Επιτροπής, τα κράτη
μέλη δύνανται να εξαιρούν πολύ μικρές οντότητες από ορισμένες δυνητικά επαχθείς απαιτήσεις.

Τροπολογία 213
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που είναι 
εγκατεστημένες στην επικράτειά τους να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος τίτλου κατά τη χορήγηση 
διακρατικών αδειών για επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που 
δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους 
να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος τίτλου κατά τη χορήγηση 
διακρατικών αδειών για επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή της παράκαμψης των κανόνων με την εγκατάσταση εκτός ΕΕ, η οδηγία πρέπει 
να εφαρμόζεται σε όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που δραστηριοποιούνται σε 
τουλάχιστον ένα κράτος μέλος. Το άρθρο πρέπει να συνάδει με το άρθρο 2.
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Τροπολογία 214
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
που χορηγεί διακρατικές άδειες για 
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων 
παρέχει στους παρόχους επιγραμμικών 
υπηρεσιών μουσικής, σε δικαιούχους και 
άλλες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, 
με ηλεκτρονικά μέσα, ενημερωμένες 
πληροφορίες που καθιστούν δυνατό τον 
προσδιορισμό του επιγραμμικού μουσικού 
ρεπερτορίου που εκπροσωπεί. Στις 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται τα 
εκπροσωπούμενα μουσικά έργα, εν όλω ή 
εν μέρει, καθώς και τα εκπροσωπούμενα 
κράτη μέλη.

1. Μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
που χορηγεί διακρατικές άδειες για 
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων 
δημοσιοποιεί ενημερωμένες πληροφορίες 
που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό 
του επιγραμμικού μουσικού ρεπερτορίου 
που εκπροσωπεί. Στις πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνονται τα εκπροσωπούμενα 
μουσικά έργα, εν όλω ή εν μέρει, καθώς 
και τα εκπροσωπούμενα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 215
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
μπορεί να λάβει εύλογα μέτρα για την 
προστασία της ακρίβειας και της 
ακεραιότητας των δεδομένων, τον έλεγχο 
της επαναχρησιμοποίησής τους και την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και των εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών.

2. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
μπορεί να λάβει εύλογα μέτρα για την 
προστασία της ακρίβειας και της 
ακεραιότητας των δεδομένων και, όταν 
κρίνεται αναγκαίο, την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δεν πρέπει να έχουν απόλυτη ελευθερία να περιορίζουν την 
«επαναχρησιμοποίηση» πληροφοριών, πράγμα που συνιστά σημαντικό θεμελιώδες ανθρώπινο 
δικαίωμα.

Τροπολογία 216
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη προωθούν και 
ενθαρρύνουν τους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης και τους φορείς 
εμπορικής εκμετάλλευσης να 
συγκροτήσουν μια ακριβή, ολοκληρωμένη 
και ενημερωμένη Global Repertoire 
Database (Παγκόσμια Βάση Δεδομένων 
Ρεπερτορίου) για τη διευκόλυνση της 
διακρατικής δανειοδότησης πολλαπλών 
ρεπερτορίων.

Or. en

Τροπολογία 217
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
που χορηγεί διακρατικές άδειες για 
επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων διαθέτει διαδικασίες προκειμένου να 
μπορούν οι δικαιούχοι και άλλες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης να διατυπώνουν 
αντιρρήσεις έναντι του περιεχομένου των 
δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 22 
παράγραφος 2 ή των πληροφοριών που 

1. Μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
που χορηγεί διακρατικές άδειες για 
επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων διαθέτει διαδικασίες προκειμένου να 
μπορούν οι δικαιούχοι, άλλες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης και οι χρήστες να 
διατυπώνουν αντιρρήσεις έναντι του 
περιεχομένου των δεδομένων που 
αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 
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παρέχονται δυνάμει του άρθρου 23, σε 
περίπτωση που οι δικαιούχοι και οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
πιστεύουν, βάσει εύλογων αποδείξεων, ότι 
τα δεδομένα ή οι πληροφορίες είναι 
ανακριβείς όσον αφορά τα επιγραμμικά 
δικαιώματά τους επί μουσικών έργων. Σε 
περίπτωση που οι αντιρρήσεις είναι 
επαρκώς τεκμηριωμένες, η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης διασφαλίζει ότι τα 
δεδομένα ή οι πληροφορίες διορθώνονται 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

ή των πληροφοριών που παρέχονται 
δυνάμει του άρθρου 23, σε περίπτωση που 
οι δικαιούχοι, οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης και οι χρήστες πιστεύουν, 
βάσει εύλογων αποδείξεων, ότι τα 
δεδομένα ή οι πληροφορίες είναι 
ανακριβείς όσον αφορά τα επιγραμμικά 
δικαιώματά τους επί μουσικών έργων. Σε 
περίπτωση που οι αντιρρήσεις είναι 
επαρκώς τεκμηριωμένες, η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης διασφαλίζει ότι τα 
δεδομένα ή οι πληροφορίες διορθώνονται 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Και οι χρήστες έχουν θεμιτό συμφέρον για την ακρίβεια των πληροφοριών που τηρούνται από 
τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.

Τροπολογία 218
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ει δυνατόν και μόνο όταν τα έξοδα 
και τα οφέλη της κοινής τιμολόγησης 
έχουν αξιολογηθεί, για τους σκοπούς των 
παραγράφων 3 και 4, ο οργανισμός 
συλλογικής διαχείρισης δύναται να 
θεσπίσει διαδικασία συνεργασίας με 
άλλους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης για την παροχή ενιαίου 
κοινού τιμολογίου, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 15α, στους παρόχους υπηρεσιών 
επιγραμμικής μουσικής.

Or. en
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Τροπολογία 219
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε συμφωνία εκπροσώπησης μεταξύ 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης βάσει 
της οποίας μια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης εξουσιοδοτεί άλλη εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί 
διακρατικές άδειες για επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων του δικού 
της ρεπερτορίου πρέπει να είναι μη 
αποκλειστικού χαρακτήρα. Η 
εξουσιοδοτημένη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διαχειρίζεται τα επιγραμμικά 
δικαιώματα με όρους που δεν εισάγουν 
διακρίσεις.

1. Για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα 
ομαδοποίησης πολλαπλών ρεπερτορίων 
καθώς και η δυνατότητα χορήγησης 
διακρατικών αδειών για πολλαπλά 
ρεπερτόρια, οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης μπορούν να συνάπτουν 
συμφωνίες εκπροσώπησης με άλλες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης με 
σκοπό τον συντονισμό και την 
αποτελεσματικότητα των εν λόγω αδειών 
υπό δίκαιους και αμερόληπτους όρους.
Κάθε συμφωνία εκπροσώπησης μεταξύ 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης βάσει 
της οποίας μια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης εξουσιοδοτεί άλλη εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί 
διακρατικές άδειες για επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων του δικού 
της ρεπερτορίου θα πρέπει να παρέχει 
στην εξουσιοδοτούσα εταιρεία τη 
δυνατότητα εξουσιοδότησης τρίτης 
εταιρείας.

Or. en

Τροπολογία 220
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε συμφωνία εκπροσώπησης μεταξύ 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης βάσει 
της οποίας μια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης εξουσιοδοτεί άλλη εταιρεία
συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί 

1. Κάθε συμφωνία εκπροσώπησης μεταξύ 
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης βάσει 
της οποίας ένας οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης εξουσιοδοτεί άλλον οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί 
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διακρατικές άδειες για επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων του δικού 
της ρεπερτορίου πρέπει να είναι μη 
αποκλειστικού χαρακτήρα. Η 
εξουσιοδοτημένη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διαχειρίζεται τα επιγραμμικά 
δικαιώματα με όρους που δεν εισάγουν 
διακρίσεις.

διακρατικές άδειες για επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων του δικού 
του ρεπερτορίου πρέπει να είναι μη 
αποκλειστικού χαρακτήρα. Αυτό δεν 
αποκλείει το δικαίωμα του αντίστοιχου 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης να 
εμπιστευτεί σε περιορισμένο αριθμό 
άλλων οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης ή συγκεντρώσεων 
επιγραμμικών δικαιωμάτων τη χορήγηση 
διακρατικών αδειών για τα επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων του δικού 
του μουσικού ρεπερτορίου και να 
συμμετάσχει σε περιορισμένο αριθμό 
συγκεντρώσεων επιγραμμικών 
δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 221
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε συμφωνία εκπροσώπησης μεταξύ 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης βάσει 
της οποίας μια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης εξουσιοδοτεί άλλη εταιρεία
συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί 
διακρατικές άδειες για επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων του δικού 
της ρεπερτορίου πρέπει να είναι μη 
αποκλειστικού χαρακτήρα. Η 
εξουσιοδοτημένη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διαχειρίζεται τα επιγραμμικά 
δικαιώματα με όρους που δεν εισάγουν 
διακρίσεις.

1. Κάθε συμφωνία εκπροσώπησης μεταξύ 
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης βάσει 
της οποίας ένας οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης εξουσιοδοτεί άλλον οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί 
διακρατικές άδειες για επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων του δικού 
του ρεπερτορίου πρέπει να διατηρεί τη 
δυνατότητα εξουσιοδότησης του 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης να 
εξουσιοδοτεί τρίτο οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξουσιοδοτούσα εταιρεία πρέπει να επιφυλάσσεται του δικαιώματος (που συνεπάγεται η μη 
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αποκλειστικότητα) να εξουσιοδοτεί άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για τη διαχείριση 
του ρεπερτορίου της. Πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε αυτό.

Τροπολογία 222
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα 
ομαδοποίησης ρεπερτορίων για τη 
χορήγηση διακρατικών αδειών για 
πολλαπλά ρεπερτόρια και καθορισμένες 
επικράτειες, οι οργανισμοί συλλογικής 
διαχείρισης μπορούν να συνάπτουν 
συμφωνίες εκπροσώπησης με άλλους 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σε 
συγκεκριμένες επικράτειες υπό δίκαιους 
και αμερόληπτους όρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημαίνεται η δυνατότητα σύναψης συμφωνιών από τους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης για συγκεκριμένες επικράτειες αντί μόνο της υποχρέωσης σύναψης 
συμφωνιών για το σύνολο της Ευρώπης.

Τροπολογία 223
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός 
συλλογικής διαχείρισης διαχειρίζεται τα 
επιγραμμικά δικαιώματα με όρους που 
δεν εισάγουν διακρίσεις.

Or. en
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Τροπολογία 224
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη προωθούν και 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των 
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης 
στους τομείς της διαχείρισης, της 
διοίκησης και της αδειοδότησης 
δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 225
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
διατηρούν το δικαίωμα να προσδιορίζουν 
αυτόνομα τις προϋποθέσεις, ειδικότερα 
όσον αφορά τις χρεώσεις, σύμφωνα με τις 
οποίες εξουσιοδοτούν τη χρήση του 
ρεπερτορίου τους.

Or. en

Τροπολογία 226
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 δ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
συμφωνίες εκπροσώπησης και οι 
συγκεντρώσεις επιγραμμικών 
δικαιωμάτων, οι ανταλλαγές 
πληροφοριών καθώς και άλλες μορφές 
συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών 
συλλογικής διαχείρισης για σκοπούς 
χορήγησης και διαχείρισης διακρατικών 
αδειών για πολλαπλά ρεπερτόρια ή/και 
για σκοπούς καθιέρωσης αμοιβαίως 
αποδεκτών χρεώσεων και προϋποθέσεων 
για τις εν λόγω άδειες εξαιρούνται από 
την εφαρμογή των διατάξεων της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού που 
απαγορεύουν τις συμφωνίες και τις κοινά 
αποδεκτές πρακτικές που έχουν ως στόχο 
ή ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του 
ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 227
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο εξουσιοδοτών οργανισμός 
συλλογικής διαχείρισης δύναται να 
επιλέξει να περιορίσει την εξουσιοδότηση 
που χορηγεί σε άλλους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης στην 
εκπροσώπηση του ρεπερτορίου του σε 
συγκεκριμένες επικράτειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρήσουν οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης κάποιον βαθμό ευελιξίας 
κατά τη διαμόρφωση κόμβων, είναι σημαντικό οι συμφωνίες εκπροσώπησης να αφήνουν 
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περιθώριο επιλογής επικρατειών αντί του συνόλου της ΕΕ ως μοναδικής εδαφικής επιλογής.

Τροπολογία 228
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη προωθούν, υπό τις 
ίδιες προϋποθέσεις, ανάλογα με την 
περίπτωση, τη συνεργασία μεταξύ των 
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης 
στους τομείς της διαχείρισης, της 
διοίκησης και της αδειοδότησης 
δικαιωμάτων και δημιουργούν τις 
νομικές συνθήκες πλαίσιο για την έναρξη 
δραστηριότητας και τη δραστηριοποίηση 
αυτών σε διασυνοριακή βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να εγκρίνουν εθνική νομοθεσία για τη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής αδειοδότησης, καθώς ορισμένες υπάρχουσες εθνικές ρυθμίσεις 
παρεμποδίζουν τον στόχο αυτό.

Τροπολογία 229
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη προωθούν, υπό τις 
ίδιες προϋποθέσεις, ανάλογα με την 
περίπτωση, τη συνεργασία μεταξύ των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης στους 
τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και 
της αδειοδότησης δικαιωμάτων και 
δημιουργούν τις νομικές συνθήκες 
πλαίσιο για την έναρξη δραστηριότητας 



AM\933267EL.doc 113/120 PE508.268v01-00

EL

και τη δραστηριοποίηση αυτών σε 
διασυνοριακή βάση.

Or. en

Τροπολογία 230
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης στην 
οποία απευθύνεται το αίτημα και η οποία 
αποφασίζει να μην κάνει δεκτό το αίτημα 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ενημερώνει την αιτούσα εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης, εγγράφως, για 
την απόφασή της και για τους λόγους που 
οδήγησαν στην απόφαση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα έξοδα διαχείρισης για την υπηρεσία 
που παρέχεται από την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης στην οποία 
απευθύνεται το αίτημα προς την αιτούσα 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τα εύλογα έξοδα 
στα οποία υποβάλλεται η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης στην οποία 
απευθύνεται το αίτημα για τη διαχείριση 
του ρεπερτορίου της αιτούσης εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης, καθώς και ένα 
εύλογο περιθώριο κέρδους.

Τα έξοδα διαχείρισης για την υπηρεσία 
που παρέχεται από την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης στην οποία 
απευθύνεται το αίτημα προς την αιτούσα 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τα εύλογα έξοδα 
στα οποία υποβάλλεται η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης στην οποία 
απευθύνεται το αίτημα για τη διαχείριση 
του ρεπερτορίου της αιτούσης εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης.
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Or. en

Τροπολογία 232
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης 
στον οποίο απευθύνεται το αίτημα 
υποχρεούται να εκπροσωπεί ενεργά τα 
δικαιώματα του αιτούντος οργανισμού 
συλλογικής διαχείρισης κατά τον ίδιο 
τρόπο –ο οποίος δεν εισάγει διακρίσεις–
που εκπροσωπεί το δικό του ρεπερτόριο 
κατά τη χορήγηση ή προσφορά 
διακρατικών αδειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση εκχώρησης σημαίνει ισάξια μεταχείριση των ρεπερτορίων και χρέωση ίδιας τιμής 
στους χρήστες των εν λόγω συγκεντρωμένων ρεπερτορίων.

Τροπολογία 233
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης 
στον οποίο απευθύνεται το αίτημα 
χορηγεί άδεια για το ρεπερτόριο στον 
αιτούντα οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης σε σχέση με τους χρήστες, 
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν 
για το δικό του ρεπερτόριο, και δεν 
αποκλείει το ρεπερτόριο του αιτούντα 
οργανισμού από το αδειοδοτημένο 
ρεπερτόριο, εκτός εάν ο αιτών 
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οργανισμός συναινέσει ρητά στον εν λόγω 
αποκλεισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ισχύει υποχρέωση εισχώρησης, πρέπει να ισχύει και υποχρέωση εκχώρησης:
 Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να διασφαλιστεί ότι το ρεπερτόριο αποτελεί μέρος των 
συμβάσεων αδειοδότησης.

Τροπολογία 234
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Εάν το αίτημα του αιτούντος 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης για 
εκπροσώπηση των δικαιωμάτων του 
σύμφωνα με το άρθρο 28 δεν γίνει 
αποδεκτό από όλους τους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης στους οποίους 
απευθύνεται και οι οποίοι 
συμμορφώνονται με τον τίτλο ΙΙΙ της 
παρούσας οδηγίας, ο αιτών οργανισμός 
συλλογικής διαχείρισης δύναται να 
προσφέρει ή να χορηγήσει διακρατικές 
άδειες για τα επιγραμμικά δικαιώματα 
επί μουσικών έργων του δικού του 
ρεπερτορίου για τις επικράτειες για τις 
οποίες έχει λάβει ρητή εξουσιοδότηση 
από τα μέλη του ή/και άλλους 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν παρέχεται πραγματικό κίνητρο για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που 
συμμορφώνονται με τον τίτλο ΙΙΙ ώστε να καταστούν «κόμβος» για άλλους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης, καθώς η ενέργεια αυτή θα οδηγήσει σε περισσότερο φόρτο και 
διοικητικά έξοδα για τους εν λόγω οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.
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Τροπολογία 235
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
στην οποία απευθύνεται το αίτημα και η 
αιτούσα εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
μπορούν να συμφωνήσουν σε επιπλέον 
μείωση της αμοιβής διαχείρισης για 
κοινωνικές, πολιτιστικές και 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 236
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 18 παράγραφος 1 στοιχείο α), 18 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 32 και 36 εφαρμόζονται επίσης στις 
οντότητες που ανήκουν, εν όλω ή εν μέρει, 
σε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που 
προσφέρει ή χορηγεί διακρατικές άδειες 
για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων.

Τα άρθρα 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 19 
παράγραφος 1 στοιχείο στ α), 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 και 36 
εφαρμόζονται επίσης στις οντότητες που 
ανήκουν, εν όλω ή εν μέρει, σε εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης που προσφέρει ή 
χορηγεί διακρατικές άδειες για 
επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων.

Or. en

Τροπολογία 237
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 28 και 29 δεν ισχύουν εάν η εν 
λόγω οντότητα χορηγεί ή προσφέρει 
διακρατικές άδειες για επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων ενός 
μεμονωμένου δικαιούχου ή συγκεντρώνει 
απλώς δικαιώματα επί των ίδιων 
μουσικών έργων για τον αποκλειστικό 
σκοπό της δυνατότητας χορήγησης 
κοινής άδειας τόσο για την αναπαραγωγή 
όσο και για τη δημοσιοποίηση 
δικαιωμάτων επί των εν λόγω έργων.

Or. en

Τροπολογία 238
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις που ορίζονται βάσει του 
παρόντος τίτλου δεν εφαρμόζονται σε 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που 
χορηγούν, με βάση την προαιρετική 
ομαδοποίηση των απαιτούμενων 
δικαιωμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες 
περί ανταγωνισμού των άρθρων 101 και 
102 ΣΛΕΕ, διακρατική άδεια για 
επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων η οποία απαιτείται από 
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό προκειμένου 
να κοινοποιεί ή να θέτει στη διάθεση του 
κοινού τα ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά 
προγράμματά του ταυτόχρονα με την 
αρχική εκπομπή τους ή μετά από αυτήν
καθώς και κάθε επιγραμμικό υλικό που 
παράγεται από τον τηλεοπτικό οργανισμό 
και το οποίο έχει επικουρικό χαρακτήρα 
σε σχέση με την αρχική εκπομπή των 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών 
προγραμμάτων του.

Οι απαιτήσεις που ορίζονται βάσει του 
παρόντος τίτλου δεν εφαρμόζονται σε 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που 
χορηγούν, με βάση την προαιρετική 
ομαδοποίηση των απαιτούμενων 
δικαιωμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες 
περί ανταγωνισμού των άρθρων 101 και 
102 ΣΛΕΕ, άδεια για επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων η οποία 
απαιτείται από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό 
προκειμένου να θέτει στη διάθεση του 
κοινού τα ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά 
προγράμματά του, καθώς και κάθε 
επιγραμμική προσφορά.
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Or. de

Τροπολογία 239
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να 
θέτουν στη διάθεση των μελών και των 
δικαιούχων τους, αποτελεσματικές και 
έγκαιρες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση 
καταγγελιών και την επίλυση διαφορών, 
ιδίως σε σχέση με την εξουσιοδότηση που 
χορηγείται για τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων και τη λήξη αυτής ή την 
ανάκληση των δικαιωμάτων, τους όρους 
προσχώρησης μέλους, την είσπραξη των 
ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους, 
τις κρατήσεις και τις διανομές.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης να 
θέτουν στη διάθεση των μελών και των 
δικαιούχων τους, αποτελεσματικές και 
έγκαιρες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση 
καταγγελιών και την επίλυση διαφορών, 
ιδίως σε σχέση με την εξουσιοδότηση που 
χορηγείται για τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων και τη λήξη αυτής ή την 
ανάκληση των δικαιωμάτων, τους όρους 
προσχώρησης μέλους, την είσπραξη των 
ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους, 
τις κρατήσεις και τις διανομές. Οι 
διαδικασίες αντιμετώπισης καταγγελιών 
και επίλυσης διαφορών είναι 
ανεξάρτητες.

Or. en

Τροπολογία 240
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίλυση διαφορών για τους χρήστες Επίλυση διαφορών με τους χρήστες

Or. de

Τροπολογία 241
Christian Engström
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διαφορές μεταξύ των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών 
σχετικά με ισχύοντες και προτεινόμενους 
όρους αδειοδότησης, τις χρεώσεις και 
οποιαδήποτε άρνηση χορήγησης άδειας να 
μπορούν να παραπεμφθούν σε δικαστήριο 
και, ενδεχομένως, σε ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο όργανο επίλυσης διαφορών.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διαφορές μεταξύ των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών 
σχετικά με ισχύοντες και προτεινόμενους 
όρους αδειοδότησης, τις χρεώσεις και 
οποιαδήποτε άρνηση χορήγησης άδειας να 
μπορούν να παραπεμφθούν σε ανεξάρτητο 
και αμερόληπτο όργανο επίλυσης 
διαφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες πρέπει να έχουν επίσης πρόσβαση σε μέσα επίλυσης διαφορών. Το δικαίωμα 
προσφυγής και στο δικαστήριο (ή στο δικαστήριο) καλύπτεται στην παράγραφο 2 και δεν 
χρειάζεται να αναφερθεί στο σημείο αυτό.

Τροπολογία 242
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 39 να παρακολουθούν αδιάλειπτα 
τη συμμόρφωση των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης που είναι εγκατεστημένες
στην επικράτειά τους με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ της παρούσας 
οδηγίας, στις περιπτώσεις που χορηγούν 
διακρατικές άδειες για επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 39 να παρακολουθούν αδιάλειπτα 
τη συμμόρφωση των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης που δραστηριοποιούνται στην 
επικράτειά τους με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ της παρούσας 
οδηγίας, στις περιπτώσεις που χορηγούν 
διακρατικές άδειες για επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνεκτικότητα με τον ορισμό του άρθρου 2.


