
PA\931545EL.doc PE508.055v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2012/0180(COD)

26.3.2013

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση 
διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμικές 
χρήσεις στην εσωτερική αγορά 
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Toine Manders



PE508.055v01-00 2/34 PA\931545EL.doc

EL

PA_Legam



PA\931545EL.doc 3/34 PE508.055v01-00

EL

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικό πλαίσιο

Τον Ιούλιο 2012, η Επιτροπή πρότεινε οδηγία που περιλαμβάνει γενικές διατάξεις σχετικά με 
τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων για όλους τους τομείς. Επιπλέον, η οδηγία 
περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις σχετικά με τη χορήγηση διακρατικών αδειών για επιγραμμική 
μουσική. Η παρούσα πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Επιτροπής του 
2010 σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. Στόχος της είναι η διευκόλυνση 
της αδειοδότησης των δικαιωμάτων και, γενικότερα, της πρόσβασης σε ελκυστικό ψηφιακό 
περιεχόμενο, ιδίως σε διασυνοριακό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι 
καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες 
που προσφέρει η ψηφιακή ενιαία αγορά.

Όπως αναφέρεται στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά του Απριλίου 2011, η διανοητική 
ιδιοκτησία συγκαταλέγεται στους βασικούς τομείς στους οποίους απαιτείται η ανάληψη 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ για να καταπολεμηθεί η σημερινή κρίση, να τονωθεί η ανάπτυξη και 
να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην Ενιαία Αγορά. Μελέτες καταδεικνύουν ότι οι δημιουργικοί 
κλάδοι συμβάλλουν σημαντικά στο ΑΕΠ και στην απασχόληση των κρατών μελών. Ωστόσο, 
η διαχείριση των συλλογικών δικαιωμάτων στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι αδιαφανής. 
Ειδικότερα, τα υφιστάμενα συστήματα είσπραξης των εσόδων από τα δικαιώματα, οι 
υπολογισμοί των χρεώσεων και η διανομή των εισπραττόμενων αμοιβών αποτελούν 
αντικείμενο συζήτησης επί σειρά ετών.

Οι δικαούχοι παραπονούνται συχνά ότι δε λαμβάνουν αυτά που δικαιούνται. Υπάρχει 
κίνδυνος σύγχυσης και δυσπιστίας μεταξύ τους, λόγω των μακρόσυρτων και ασαφών 
διαδικασιών πληρωμής και διανομής των αμοιβών από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. 
Τούτο παρεμποδίζει τη δημιουργικότητα και οδηγεί σε λιγότερο διαφανή εσωτερική αγορά. 
Υπάρχουν επίσης αιτήματα για περισσότερη σαφήνεια όσον αφορά τη χρήση των ποσών που 
δεν μπορούν να διανεμηθούν. Εξάλλου, οι χρήστες συχνά δυσκολεύονται να καταλάβουν τι 
είδους αμοιβές θα πρέπει να πληρώσουν και ποια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης είναι 
υπεύθυνη για ποια αμοιβή.

Τέλος, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης παρέχουν υπηρεσίες για μία ή περισσότερες 
ομάδες δικαιωμάτων και δικαιούχων σε ένα κράτος μέλος και έχουν σε πολλές περιπτώσεις 
είτε εκ του νόμου είτε εκ των πραγμάτων μονοπωλιακό χαρακτήρα. Για τους λόγους αυτούς, 
δεν μπορεί ακόμη να γίνεται λόγος για μία πραγματικά ενιαία αγορά σε αυτόν τον τομέα. 

Παρατηρήσεις του εισηγητή

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί σημαντικό άλμα προόδου στον τομέα της συλλογικής 
διαχείρισης δικαιωμάτων και ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι πρέπει 
να θεσπιστεί νομικό πλαίσιο σε αυτόν τον τομέα.

Ωστόσο, προκειμένου να προαχθεί η ενίσχυση της καινοτομίας και της διανοητικής 
δημιουργίας σε ολόκληρη την Ενιαία Αγορά προς όφελος των καλλιτεχνών, των παρόχων 
υπηρεσιών, των καταναλωτών και της ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικά, πρέπει να 
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επιδείξουμε περισσότερη τόλμη. Ο εισηγητής θα ήθελε να δει την οδηγία να επιτυγχάνει, 
μεταξύ άλλων, μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο για τους χρήστες όσο και για τους δικαιούχους, 
μικρότερη διοικητική επιβάρυνση και καλύτερη προστασία των συμφερόντων των κατόχων 
δικαιωμάτων. Με την παρούσα γνωμοδότηση επιδιώκεται η επίτευξη των εν λόγω στόχων 
μέσω της εξέτασης των ακόλουθων βασικών ζητημάτων. 

Πρώτον, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια για τους χρήστες και να 
αποτραπεί η διπλή τιμολόγηση, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να 
συνεργάζονται με τρόπο, ώστε να συγκροτούν κεντρικό σημείο επαφής για τους χρήστες. Θα 
πρέπει να συνεργάζονται για να εξασφαλιστεί ότι ο χρήστης θα λαμβάνει ένα και μοναδικό 
τιμολόγιο. Μία προϋπόθεση για όλα αυτά είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα ανταλλαγής 
δεδομένων μεταξύ των εν λόγων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης. 

Δεύτερον, οι χρεώσεις/αμοιβές για τη χορήγηση αδειών θα πρέπει να είναι περισσότερο 
διαφανείς. Στο ενιαίο τιμολόγιο θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς οι ενεχόμενες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης, τα έργα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια και οι πραγματικές 
χρήσεις τους. Σε περίπτωση διαφοράς, θα πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι 
φορείς με κατάλληλη πραγματογνωσία για την επίλυση αυτών των διαφορών. Επιπλέον, οι 
απαιτήσεις διαφάνειας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης προς αποφυγή του κατακερματισμού. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να 
αξιοποιήσει πλήρως τη σημερινή τεχνολογική πρόοδο, ενθαρρύνοντας τους χρήστες, τους 
δικαιούχους και τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να λαμβάνουν και να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες μέσω ατομικών επιγραμμικών λογαριασμών. 

Τρίτον, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνετή χρήση των εισπραχθέντων εσόδων και, επομένως, 
θα πρέπει να περιορισθούν οι επικίνδυνες επενδύσεις των εν λόγω εσόδων. Οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να απέχουν από την επένδυση περιουσιακών στοιχείων με 
τρόπο που θα μπορούσε να καταλήξει σε απώλεια εσόδων που ανήκουν στους κατόχους 
δικαιωμάτων. 

Τέταρτο, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των δικαιούχων θα πρέπει να προστατεύονται 
καλύτερα, εξασφαλίζοντας ότι η διαχείριση των δικαιωμάτων τους θα υποστηρίζεται από πιο 
συχνές και τακτικές πληρωμές και διανομή των ποσών, καθώς και από περισσότερη 
διαφάνεια της χρήσης των έργων τους.

Τέλος, ο εισηγητής εκφράζει επιδοκιμασία για τον τίτλο ΙΙΙ του σχεδίου οδηγίας, ο οποίος 
αφορά τις διακρατικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων Η ελευθερία 
της εγκατάστασης και της παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων, σε διασυνοριακό επίπεδο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 
της Ενιαίας Αγοράς, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη και την οδηγία για τις υπηρεσίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1
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. Το άρθρο 17, παράγραφος 
11 της εν λόγω οδηγίας περιλαμβάνει 
εξαίρεση που ορίζει ότι οι διατάξεις που 
περιέχει το άρθρο 16 σχετικά με την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών δεν 
ισχύουν για καθαυτά τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, η 
παρέκκλιση δεν αφορά τις υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τη διαχείριση αυτών των 
δικαιωμάτων. 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 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
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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 συνδικάτα, 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 3
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 
διαχείρισης τίθεται υπό αμφισβήτηση εάν 
δεν υπάρχουν διατάξεις που να ρυθμίζουν 
τον τρόπο λειτουργίας της γενικής 
συνέλευσης. Επομένως, είναι απαραίτητο 

(11) Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
αναμένεται να ενεργούν με γνώμονα το 
καλύτερο συμφέρον των δικαιούχων και 
των μελών τους. Ως εκ τούτου, είναι 
σημαντική η πρόβλεψη συστημάτων που 
παρέχουν τη δυνατότητα στα μέλη των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, δηλαδή 
στους δικαιούχους και στις εταιρείες που 
εκπροσωπούν άμεσα τα συμφέροντά 
τους, 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 
διαχείρισης τίθεται υπό αμφισβήτηση εάν 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 4
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 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, 
που εκπροσωπούν διαφορετικές 
κατηγορίες δικαιούχων, να 
εκπροσωπούνται στο όργανο που θα ασκεί 
την εν λόγω λειτουργία.

Or. en
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Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
εισπράττουν, διαχειρίζονται και διανέμουν 
τα έσοδα που προκύπτουν από την 
εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που τους 
ανατίθενται από τους δικαιούχους. Τα 
έσοδα αυτά οφείλονται τελικώς στους 
δικαιούχους οι οποίοι ενδέχεται να είναι 
μέλη της συγκεκριμένης ή άλλης εταιρείας.
Ως εκ τούτου, έχει σημασία οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης να επιδεικνύουν τη 
μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια κατά την 
είσπραξη, διαχείριση και διανομή των εν 
λόγω εσόδων. Η ακριβής κατανομή είναι 
δυνατή μόνο όταν οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης διατηρούν κατάλληλα μητρώα 
μελών, αδειών και χρήσεων των έργων και 
άλλων θεματικών αντικειμένων. Όποτε 
ενδείκνυται, πρέπει επίσης να παρέχονται 
στοιχεία από τους δικαιούχους και τους 
χρήστες και να επαληθεύονται από τις 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Η 
διαχείριση των ποσών που εισπράττονται 
και οφείλονται στους δικαιούχους πρέπει 
να γίνεται ξεχωριστά από τη διαχείριση 
τυχόν ιδίων περιουσιακών στοιχείων της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης και, σε 
περίπτωση που επενδύονται, ενώ εκκρεμεί 
η διανομή τους στους δικαιούχους, τούτο 
πρέπει να διενεργείται σε συμφωνία με την 
επενδυτική πολιτική που αποφασίζεται από 
τη γενική συνέλευση των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης. Προκειμένου να 
διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
για τα δικαιώματα των δικαιούχων και να 
εξασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε έσοδα τα 
οποία μπορούν να προκύψουν από την 
εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους 
αποδίδονται προς όφελος των δικαιούχων, 
η διαχείριση των επενδύσεων που 
πραγματοποιούνται και κατέχονται από 
την εταιρεία συλλογικής διαχείρισης θα 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με κριτήρια 

(15) Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
εισπράττουν, διαχειρίζονται και διανέμουν 
τα έσοδα που προκύπτουν από την 
εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που τους 
ανατίθενται από τους δικαιούχους. Τα 
έσοδα αυτά οφείλονται τελικώς στους 
δικαιούχους οι οποίοι ενδέχεται να είναι 
μέλη της συγκεκριμένης ή άλλης εταιρείας.
Ως εκ τούτου, έχει σημασία οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης να επιδεικνύουν τη 
μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια κατά την 
είσπραξη, διαχείριση και διανομή των εν 
λόγω εσόδων. Η ακριβής κατανομή είναι 
δυνατή μόνο όταν οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης διατηρούν κατάλληλα μητρώα 
μελών, αδειών και χρήσεων των έργων και 
άλλων θεματικών αντικειμένων. Όποτε 
ενδείκνυται, πρέπει επίσης να παρέχονται 
στοιχεία από τους δικαιούχους και τους 
χρήστες και να επαληθεύονται από τις 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Η 
διαχείριση των ποσών που εισπράττονται 
και οφείλονται στους δικαιούχους πρέπει 
να γίνεται ξεχωριστά από τη διαχείριση 
τυχόν ιδίων περιουσιακών στοιχείων της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης και, σε 
περίπτωση που επενδύονται, ενώ εκκρεμεί 
η διανομή τους στους δικαιούχους, τούτο 
πρέπει να διενεργείται σε συμφωνία με την 
επενδυτική πολιτική που αποφασίζεται από 
τη γενική συνέλευση των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης. Προκειμένου να 
διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
για τα δικαιώματα των δικαιούχων και να 
εξασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε έσοδα τα 
οποία μπορούν να προκύψουν από την 
εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους 
αποδίδονται προς όφελος των δικαιούχων, 
η διαχείριση των επενδύσεων που 
πραγματοποιούνται και κατέχονται από 
την εταιρεία συλλογικής διαχείρισης θα 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με κριτήρια 
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που θα υποχρεώνουν την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης να ενεργεί με 
σύνεση, επιτρέποντας παράλληλα στην 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να 
αποφασίζει για την ασφαλέστερη και 
αποτελεσματικότερη επενδυτική πολιτική.
Αυτό θα επιτρέψει στην εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης να επιλέγει μια 
κατανομή στοιχείων ενεργητικού που είναι 
κατάλληλη για τη συγκεκριμένη φύση και 
διάρκεια της τυχόν έκθεσης σε κίνδυνο 
των εσόδων από δικαιώματα που 
επενδύονται και δεν θίγει αδικαιολόγητα 
τα έσοδα από δικαιώματα που οφείλονται 
στους δικαιούχους. Επιπλέον, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η κατάλληλη και 
αποτελεσματική διανομή των ποσών που 
οφείλονται στους δικαιούχους, είναι 
απαραίτητο οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης να αναλαμβάνουν με επιμέλεια 
και καλή πίστη εύλογα μέτρα για την 
ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των 
αντίστοιχων δικαιούχων. Είναι επίσης 
σκόπιμο να προβλέπεται η έγκριση από τα 
μέλη των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης των κανόνων που διέπουν 
οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία, 
λόγω της έλλειψης ταυτοποιημένων ή 
εντοπισμένων δικαιούχων, δεν μπορούν να 
διανεμηθούν τα εισπραχθέντα ποσά.

που θα υποχρεώνουν την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης να ενεργεί με 
σύνεση, επιτρέποντας παράλληλα στην 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να 
αποφασίζει για την ασφαλέστερη και 
αποτελεσματικότερη επενδυτική πολιτική.
Αυτό θα επιτρέψει στην εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης να επιλέγει μια
ασφαλή και επικερδή κατανομή στοιχείων 
ενεργητικού που να αποτρέπει την έκθεση
σε κίνδυνο των εσόδων από δικαιώματα 
που επενδύονται και να μην θίγει 
αδικαιολόγητα τα έσοδα από δικαιώματα 
που οφείλονται στους δικαιούχους.
Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη, έγκαιρη και αποτελεσματική 
διανομή των ποσών που οφείλονται στους 
δικαιούχους, είναι απαραίτητο οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης να αναλαμβάνουν 
με επιμέλεια και καλή πίστη εύλογα μέτρα 
για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό 
των αντίστοιχων δικαιούχων. Είναι επίσης 
σκόπιμο να προβλέπεται η έγκριση από τα 
μέλη των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης των κανόνων που διέπουν 
οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία, 
λόγω της έλλειψης ταυτοποιημένων ή 
εντοπισμένων δικαιούχων, δεν μπορούν να 
διανεμηθούν τα εισπραχθέντα ποσά.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η σημασία της ύπαρξης δίκαιων 
εμπορικών όρων αδειοδότησης είναι 
ιδιαιτέρως μεγάλη για να διασφαλίζεται ότι 
οι χρήστες μπορούν να χορηγούν άδειες σε 
έργα και άλλα προστατευόμενα 
αντικείμενα για τα οποία μια εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης εκπροσωπεί τα 

(18) Η σημασία της ύπαρξης δίκαιων 
εμπορικών όρων αδειοδότησης είναι 
ιδιαιτέρως μεγάλη για να διασφαλίζεται ότι 
οι χρήστες μπορούν να χορηγούν άδειες σε 
έργα και άλλα προστατευόμενα 
αντικείμενα για τα οποία μια εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης εκπροσωπεί τα 



PE508.055v01-00 10/34 PA\931545EL.doc

EL

δικαιώματα και για να διασφαλίσει την 
αμοιβή των δικαιούχων. Κατά συνέπεια, οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης και οι 
χρήστες πρέπει να διενεργούν 
διαπραγματεύσεις για τη χορήγηση αδειών 
με καλή πίστη και να εφαρμόζουν 
χρεώσεις που καθορίζονται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων.

δικαιώματα και για να διασφαλίσει την
αμοιβή των δικαιούχων. Κατά συνέπεια, οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης και οι 
χρήστες πρέπει να διενεργούν 
διαπραγματεύσεις για τη χορήγηση αδειών 
με καλή πίστη και να εφαρμόζουν 
χρεώσεις που καθορίζονται βάσει 
αντικειμενικών και αμερόληπτων
κριτηρίων.

Or. en

Τροπολογία 7
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 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
διαφάνεια και να αποτραπούν 
καταστάσεις στις οποίες οι χρήστες 
λαμβάνουν περισσότερα από ένα 
τιμολόγια για τα ίδια δικαιώματα στα ίδια 
έργα, θα πρέπει να απαιτείται από τις 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να 
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συνεργάζονται στενά μεταξύ τους. Αυτή η 
συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη 
συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με 
τις άδειες και τη χρήση των έργων σε μια 
κοινή βάση δεδομένων, τη συντονισμένη 
και κοινή τιμολόγηση και την είσπραξη 
των εσόδων από τα δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 9
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 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.

(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.

Or. en
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Τροπολογία 10
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 

(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 
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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.

προϋπόθεση ότι ομαδοποιεί ρεπερτόριο και 
προσφέρει ή χορηγεί διακρατικές άδειες, 
χωρίς να κάνει κατάχρηση της ισχύος της 
στην αγορά. Η ανάπτυξη των νομίμων 
επιγραμμικών υπηρεσιών μουσικής στην 
Ένωση πρέπει επίσης να συμβάλλει στην 
καταπολέμηση της πειρατείας.

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η ψηφιακή τεχνολογία δίνει τη 
δυνατότητα στις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης να παρακολουθούν με 
αυτοματοποιημένο τρόπο τη χρήση των 
μουσικών έργων για τα οποία έχει 
παραχωρηθεί άδεια εκ μέρους του 
αδειούχου και διευκολύνει την 
τιμολόγηση. Τα βιομηχανικά πρότυπα για 
τη χρήση της μουσικής, την αναφορά των 
πωλήσεων και την τιμολόγηση 
συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση 
της αποδοτικότητας κατά την ανταλλαγή 
των δεδομένων μεταξύ των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών.
Η παρακολούθηση της χρήσης των αδειών 
πρέπει να σέβεται θεμελιώδη δικαιώματα, 
ιδίως το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής 
και οικογενειακής ζωής και την προστασία 
δεδομένων. Για να διασφαλιστεί ότι τα 
οφέλη που απορρέουν από την 
αποδοτικότητα οδηγούν σε ταχύτερη 
χρηματοοικονομική επεξεργασία και 
τελικώς σε πιο έγκαιρες πληρωμές στους 
δικαιούχους, οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης πρέπει να εκδίδουν τιμολόγια 
στους παρόχους υπηρεσιών και να 
διανέμουν τα ποσά που οφείλονται στους 
δικαιούχους χωρίς καθυστέρηση.
Προκειμένου η απαίτηση αυτή να είναι 
αποτελεσματική, είναι απαραίτητο οι 

(27) Η ψηφιακή τεχνολογία δίνει τη 
δυνατότητα στις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης να παρακολουθούν με 
αυτοματοποιημένο τρόπο τη χρήση των 
μουσικών έργων για τα οποία έχει 
παραχωρηθεί άδεια εκ μέρους του 
αδειούχου και διευκολύνει την 
τιμολόγηση. Τα βιομηχανικά πρότυπα για 
τη χρήση της μουσικής, την αναφορά των 
πωλήσεων και την τιμολόγηση 
συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση 
της αποδοτικότητας κατά την ανταλλαγή 
των δεδομένων μεταξύ των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών.
Η παρακολούθηση της χρήσης των αδειών 
πρέπει να σέβεται θεμελιώδη δικαιώματα, 
ιδίως το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής 
και οικογενειακής ζωής και την προστασία 
δεδομένων. Για να διασφαλιστεί ότι τα 
οφέλη που απορρέουν από την 
αποδοτικότητα οδηγούν σε ταχύτερη 
χρηματοοικονομική επεξεργασία και 
τελικώς σε πιο έγκαιρες πληρωμές στους 
δικαιούχους, οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης πρέπει να καθιερώσουν 
διαδικασία συνεργασίας μεταξύ τους, 
ούτως ώστε να εξασφαλίσουν ότι κάθε 
δικαιούχος θα λαμβάνει ένα ενιαίο κοινό 
τιμολόγιο και να διανέμουν τα ποσά που 
οφείλονται στους δικαιούχους χωρίς 



PE508.055v01-00 14/34 PA\931545EL.doc

EL

αδειούχοι να καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να παράσχουν στις 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης ακριβείς 
και έγκαιρες αναφορές σχετικά με τη 
χρήση των έργων τους. Οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης δεν θα 
υποχρεούνται να αποδέχονται τις αναφορές 
που υποβάλλουν οι χρήστες σε κλειστούς 
μορφότυπους, εφόσον είναι διαθέσιμα 
ευρέως χρησιμοποιούμενα βιομηχανικά 
πρότυπα.

καθυστέρηση. Προκειμένου η απαίτηση 
αυτή να είναι αποτελεσματική, είναι 
απαραίτητο οι αδειούχοι να καταβάλλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
παράσχουν στις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης ακριβείς και έγκαιρες 
αναφορές σχετικά με τη χρήση των έργων 
τους. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
δεν θα υποχρεούνται να αποδέχονται τις 
αναφορές που υποβάλλουν οι χρήστες σε 
κλειστούς μορφότυπους, εφόσον είναι 
διαθέσιμα ευρέως χρησιμοποιούμενα 
βιομηχανικά πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 12
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.
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(l) ως «επιγραμμικά δικαιώματα επί 
μουσικών έργων» νοείται οποιοδήποτε από 
τα δικαιώματα σε ένα μουσικό έργο που 
προβλέπονται από τα άρθρα 2 και 3 της 
οδηγίας 2001/29/ΕΚ, τα οποία απαιτούνται 
για την παροχή μιας επιγραμμικής 
μουσικής υπηρεσίας·

(l) ως «επιγραμμικά δικαιώματα επί 
μουσικών έργων» νοείται οποιοδήποτε από 
τα δικαιώματα του δημιουργού σε ένα 
μουσικό έργο που προβλέπονται από τα 
άρθρα 2 και 3 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, τα 
οποία απαιτούνται για την παροχή μιας 
επιγραμμικής μουσικής υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

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 συμφέρον των
δικαιούχων και 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.

Or. en

Τροπολογία 15
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 εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
ενημερώνουν τα μέλη τους για τα 
δικαιώματά τους όπως προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 6, εντός τριών μηνών 
από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο της παρούσας οδηγίας.



PE508.055v01-00 16/34 PA\931545EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 16
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, ή 
οποιαδήποτε άλλα μέλη όπως ορίζονται 
στο άρθρο 3, στοιχείο γ), 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 όρους προσχώρησης 
μέλους της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης και πρέπει να 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 17
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.

Or. en
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Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η γενική συνέλευση έχει την εξουσία να 
αποφασίζει τον διορισμό ή την απόλυση 
των διευθυντών και να εγκρίνει τις αμοιβές 
τους καθώς και άλλα οφέλη όπως μη 
χρηματικά οφέλη, απονομή σύνταξης, 
δικαίωμα σε άλλες παροχές και 
δικαιώματα σε αποζημίωση λόγω 
απόλυσης.

4. Η γενική συνέλευση έχει την εξουσία να 
αποφασίζει τον διορισμό ή την απόλυση 
των διευθυντών, να παρακολουθεί την 
γενική απόδοσή τους και να εγκρίνει τις 
αμοιβές τους καθώς και άλλα οφέλη όπως 
μη χρηματικά οφέλη, απονομή σύνταξης, 
δικαίωμα σε άλλες παροχές και 
δικαιώματα σε αποζημίωση λόγω 
απόλυσης.

Or. en

Τροπολογία 19
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) την κατανομή 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·

Or. en

Τροπολογία 20
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 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να ορίζει 
εποπτική λειτουργία η οποία θα είναι 
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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.

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 
εκπροσωπούν διαφορετικές κατηγορίες 
δικαιούχων, στο όργανο που θα ασκεί την 
εν λόγω λειτουργία, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
συμμετοχή τους.

Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το όργανο στο οποίο ανατίθεται η 
εποπτική λειτουργία υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του στη γενική συνέλευση 
που προβλέπεται στο άρθρο 7.

Or. en

Τροπολογία 22
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 
της δεν υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των 
ακόλουθων τριών κριτηρίων:

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

Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δεν 
έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα έσοδα 
από τα δικαιώματα και τυχόν έσοδα που 
προκύπτουν από την επένδυσή τους για 
λογαριασμό της, εξαιρουμένων των 
εξόδων διαχείρισης που δύναται να 
αφαιρέσει από αυτά.

3. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δεν 
έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα έσοδα 
από τα δικαιώματα και τυχόν έσοδα που 
προκύπτουν από την επένδυσή τους για 
λογαριασμό της, εξαιρουμένων των 
εξόδων διαχείρισης που δύναται να 
αφαιρέσει από αυτά, σύμφωνα με τους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 7, 
παράγραφος 5, στοιχείο δ).

Or. en

Τροπολογία 24
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) τα στοιχεία του ενεργητικού 
επενδύονται με γνώμονα το καλύτερο 
συμφέρον των δικαιούχων· όπου υπάρχει 
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, η 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
διασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται 
αποκλειστικά προς το συμφέρον των
δικαιούχων·

Or. en
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Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τα περιουσιακά στοιχεία επενδύονται 
μόνο, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτικά 
προϊόντα στα οποία το βασικό ποσό δε 
μειώνεται όταν λήγει η διάρκεια αυτών 
των προϊόντων· 

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) τα στοιχεία ενεργητικού επενδύονται 
με τρόπο που να μην τίθενται σε κίνδυνο 
οποιαδήποτε έσοδα από δικαιώματα που 
οφείλονται στους δικαιούχους·

Or. en

Τροπολογία 27
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 

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 τουλάχιστον σε τριμηνιαία 
βάση. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
διενεργεί τη διανομή και τις πληρωμές με 
ακρίβεια, διασφαλίζοντας την ίση 
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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.

μεταχείριση όλων των κατηγοριών των 
δικαιούχων.

Or. en

Τροπολογία 28
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 συχνότητα της 
διανομής και των πληρωμών 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 αργότερο 
12 μήνες μετά την είσπραξη των εσόδων 
από τα δικαιώματα.
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Τροπολογία 29
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 κατανέμει τα εν λόγω ποσά με 
γνώμονα το απόλυτο συμφέρον των  
δικαιούχων των οποίων τα δικαιώματα 
διαχειρίζεται, 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. en

Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2,
στα μέτρα για την ταυτοποίηση και τον 
εντοπισμό των δικαιούχων 
περιλαμβάνονται η επαλήθευση των 
αρχείων των μελών και η διάθεση στα 
μέλη της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης 
καθώς και στο κοινό καταλόγου των έργων 
και των άλλων αντικειμένων για τα οποία 
ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι δεν έχουν 

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης θεσπίζει 
αποτελεσματικά μέτρα για την 
ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των 
δικαιούχων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
τις κατάλληλες εγγυήσεις για την 
αποτροπή της απάτης.  Στα μέτρα αυτά
περιλαμβάνονται η επαλήθευση των 
αρχείων των μελών και η διάθεση στα 
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ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί. μέλη της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης 
καθώς και στο κοινό καταλόγου των έργων 
και των άλλων αντικειμένων για τα οποία 
ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι δεν έχουν 
ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί, 
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 31
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, χωρίς καθυστέρηση
μετά την είσπραξη των εσόδων από τα 
δικαιώματα, επιμελώς και με ακρίβεια.

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι όροι αδειοδότησης πρέπει να 
βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, 
ιδίως σε σχέση με τις χρεώσεις.

2. Οι όροι αδειοδότησης πρέπει να 
βασίζονται σε αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, ιδίως σε σχέση με 
τις χρεώσεις.

Or. en
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Τροπολογία 33
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.

Ελλείψει οποιασδήποτε εθνικής 
νομοθεσίας ή διοικητικής διάταξης που 
να καθορίζει τις χρεώσεις μέσω 
νομοθετικών διατάξεων, οι χρεώσεις 
αντικατοπτρίζουν την οικονομική αξία των 
δικαιωμάτων στο εμπόριο και τον 
χαρακτήρα και την εμβέλεια της χρήσης 
των έργων και άλλων προστατευόμενων 
αντικειμένων καθώς και των υπηρεσιών 
που παρέχονται από την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 34
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 καθώς και 
αποζημίωσης, η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης θα βασίζει τον δικό της 
προσδιορισμό των οφειλόμενων ποσών σε 
αμερόληπτα κριτήρια και στην 
οικονομική αξία στο εμπόριο των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων για τα 
οποία παρέχονται αμοιβές ή 
αντισταθμίσεις καθώς και στη φύση και 
την εμβέλεια της χρήσης των έργων και 
άλλων προστατευόμενων αντικειμένων.

Or. en
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Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
και οι χρήστες θεσπίζουν διαδικασίες για 
να εξασφαλίσουν την τήρηση των από 
κοινού συμφωνηθεισών προθεσμιών και 
την παροχή απαντήσεων στα αντίστοιχα 
αιτήματά τους εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος. 

Or. en

Τροπολογία 36
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. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
θεσπίζουν διαδικασία συνεργασίας 
μεταξύ τους προς όφελος των 
δικαιούχων, των μελών και των χρηστών 
τους. Αυτή η διαδικασία συνεργασίας 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τη 
συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με 
τις άδειες και τη χρήση των έργων και 
άλλων προστατευόμενων αντικειμένων σε 
μια κοινή βάση δεδομένων, τη 
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συντονισμένη και κοινή τιμολόγηση και 
την είσπραξη των εσόδων από τα 
δικαιώματα.
3. 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.  

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να 
καθιστά διαθέσιμες τουλάχιστον άπαξ 
ετησίως, με ηλεκτρονικά μέσα, σε κάθε 
δικαιούχο που εκπροσωπεί τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να 
καθιστά διαθέσιμες τουλάχιστον άπαξ 
ετησίως, με ηλεκτρονικά μέσα και, εφόσον 
ενδείκνυται σε περισσότερο τακτική βάση 
μέσω ατομικών επιγραμμικών 
λογαριασμών, απευθείας σε κάθε 
δικαιούχο που εκπροσωπεί τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or. en
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Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) κατόπιν αιτήματος, τις ισχύουσες  
συμβάσεις αδειοδότησης και χρεώσεις·

Or. en

Τροπολογία 39
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 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
και, εφόσον ενδείκνυται, μέσω ατομικών 
επιγραμμικών λογαριασμών, τις 
ακόλουθες πληροφορίες :

Or. en

Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τυποποιημένες συμβάσεις 
αδειοδότησης και ισχύουσες χρεώσεις·

διαγράφεται
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Τροπολογία 41
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, στο βαθμό που η διαχείριση 
των δικαιωμάτων δεν πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο ενός υποχρεωτικού 
συστήματος συλλογικής αδειοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α)  τυποποιημένες συμβάσεις 
αδειοδότησης και ισχύουσες χρεώσεις·

Or. en

Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) το ρεπερτόριο και τα δικαιώματα 
που διαχειρίζεται και τα κράτη μέλη που 
καλύπτονται στο πλαίσιο ενός 
υποχρεωτικού συστήματος συλλογικής 
αδειοδότησης·

Or. en
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Τροπολογία 44
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: ευρώ·
β) καθαρός κύκλος εργασιών: ευρώ·
γ) μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως: δέκα.

Or. en

Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
προσφέρει στους παρόχους επιγραμμικών 
υπηρεσιών μουσικής τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα 
αναφορές σχετικά με την πραγματική 
χρήση των επιγραμμικών δικαιωμάτων επί 
μουσικών έργων. Η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης προσφέρει τη χρήση μίας 
τουλάχιστον μεθόδου υποβολής αναφορών 
στην οποία λαμβάνει υπόψη τα 
προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα ή τις 
πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές 
ή ενωσιακό επίπεδο για την ηλεκτρονική 
ανταλλαγή των δεδομένων αυτών. Η 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δύναται 
να αρνηθεί να αποδεχθεί την υποβολή 

2. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
προσφέρει στους παρόχους επιγραμμικών 
υπηρεσιών μουσικής τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα 
αναφορές σχετικά με την πραγματική 
χρήση των επιγραμμικών δικαιωμάτων επί 
μουσικών έργων, σύμφωνα με το άρθρο 
15α, παράγραφος 1). Η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης προσφέρει τη 
χρήση μίας τουλάχιστον μεθόδου 
υποβολής αναφορών στην οποία λαμβάνει 
υπόψη τα προαιρετικά βιομηχανικά 
πρότυπα ή τις πρακτικές που έχουν 
αναπτυχθεί σε διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο 
για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των 
δεδομένων αυτών. Η εταιρεία συλλογικής 
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αναφοράς από τον χρήστη σε κλειστό 
μορφότυπο, σε περίπτωση που η εταιρεία 
παρέχει τη δυνατότητα υποβολής 
αναφορών μέσω ενός βιομηχανικού 
προτύπου για την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
δεδομένων.

διαχείρισης δύναται να αρνηθεί να 
αποδεχθεί την υποβολή αναφοράς από τον 
χρήστη σε κλειστό μορφότυπο, σε 
περίπτωση που η εταιρεία παρέχει τη 
δυνατότητα υποβολής αναφορών μέσω 
ενός βιομηχανικού προτύπου για την 
ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για τους σκοπούς των παραγράφων 3 
και 4, η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
θεσπίζει διαδικασία συνεργασίας με άλλες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης για να 
εξασφαλίσει ότι για τον πάροχο 
επιγραμμικής μουσικής υπηρεσίας 
εκδίδεται ενιαίο κοινό τιμολόγιο όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 15α.  

Or. en

Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης θέτει 
στη διάθεση του παρόχου επιγραμμικής 
μουσικής υπηρεσίας επαρκείς διαδικασίες 
προκειμένου αυτός να αμφισβητεί την 
ορθότητα του τιμολογίου, ακόμη και σε 
περιπτώσεις που ο πάροχος επιγραμμικής 
μουσικής υπηρεσίας λαμβάνει τιμολόγια
από μία ή περισσότερες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης για τα ίδια 
επιγραμμικά δικαιώματα επί του ίδιου 
μουσικού έργου.

5. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης θέτει 
στη διάθεση του παρόχου επιγραμμικής 
μουσικής υπηρεσίας επαρκείς διαδικασίες 
προκειμένου αυτός να αμφισβητεί την 
ορθότητα του τιμολογίου, ακόμη και σε 
περιπτώσεις που ο πάροχος επιγραμμικής 
μουσικής υπηρεσίας λαμβάνει
περισσότερα από ένα τιμολόγια για τα ίδια 
επιγραμμικά δικαιώματα επί του ίδιου 
μουσικού έργου.
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Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που 
χορηγεί διακρατικές άδειες για 
επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων να διανέμει στους δικαιούχους τα 
οφειλόμενα ποσά που προκύπτουν από 
τέτοιες άδειες με ακρίβεια και χωρίς 
καθυστέρηση κατόπιν της υποβολής 
αναφοράς σχετικά με την πραγματική 
χρήση του έργου, εκτός εάν τυχόν 
περαιτέρω καθυστέρηση οφείλεται στον 
πάροχο της επιγραμμικής μουσικής 
υπηρεσίας.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που 
χορηγεί διακρατικές άδειες για 
επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων να διανέμει στους δικαιούχους τα 
οφειλόμενα ποσά που προκύπτουν από 
τέτοιες άδειες με ακρίβεια και χωρίς 
καθυστέρηση κατόπιν της υποβολής 
αναφοράς σχετικά με την πραγματική 
χρήση του έργου, σύμφωνα με τις 
προθεσμίες και τη συχνότητα που 
ορίζονται στο άρθρο 12, παράγραφος 1),
εκτός εάν τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση 
οφείλεται στον πάροχο της επιγραμμικής 
μουσικής υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης στην 
οποία απευθύνεται το αίτημα αυτό θα το 
αποδέχεται σε περίπτωση που ήδη χορηγεί 
ή προσφέρεται να χορηγήσει διακρατικές 
άδειες για την ίδια κατηγορία 
επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών 
έργων στο ρεπερτόριο μίας ή 
περισσότερων άλλων εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης.

Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης στην 
οποία απευθύνεται το αίτημα αυτό θα το 
αποδέχεται εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος σε περίπτωση που ήδη 
χορηγεί ή προσφέρεται να χορηγήσει 
διακρατικές άδειες για την ίδια κατηγορία 
επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών 
έργων στο ρεπερτόριο μίας ή 
περισσότερων άλλων εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης.

Or. en
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Τροπολογία 50
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), 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 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 51
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, 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 πριν, 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.
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Τροπολογία 52
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 
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. Οι 
διαδικασίες για τη διεκπεραίωση 
καταγγελιών και την επίλυση διαφορών 
διατίθενται τόσο για τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας όσο και για τα 
γειτονικά δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 53
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, τον 
υπολογισμό των χρεώσεων και 
οποιαδήποτε άρνηση χορήγησης άδειας να 
μπορούν να παραπεμφθούν σε ειδικό,
ανεξάρτητο και αμερόληπτο όργανο 
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επίλυσης διαφορών, ή, εφόσον 
ενδείκνυται, σε δικαστήριο.

Or. en

Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το διοικητικό κόστος της προσφυγής 
σε τέτοιου είδους επίλυση διαφορών είναι 
εύλογο.

Or. en

Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διαφορές με άλλη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 24, 25, 26, 28 και 29.

γ) διαφορές με άλλη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 22, 23, 24, 25, 26, 28 και 29.

Or. en


