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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σκοπός της παρούσας νομοθετικής πρότασης για οδηγία της Επιτροπής είναι η θέσπιση ενός 
κατάλληλου νομικού πλαισίου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων που χορηγούνται 
από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης για λογαριασμό δικαιούχων με την πρόβλεψη κανόνων 
οι οποίοι θα διασφαλίζουν την καλύτερη διακυβέρνηση και τη μεγαλύτερη διαφάνεια των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, καθώς και με την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της 
χορήγησης διακρατικής άδειας για τα δικαιώματα των δημιουργών επί των μουσικών έργων 
τους από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν τους δημιουργούς, ιδιαίτερα 
στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Μες τον τρόπο αυτόν η Επιτροπή αντιδρά στα επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου, 
σε μια σειρά ψηφισμάτων του 20041, του 20072 και του 20083,  να προτείνει ένα δεσμευτικό 
νομικό μέσο στο πεδίο αυτό. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν δόθηκε απάντηση σε όλους τους 
προβληματισμούς του Κοινοβουλίου, και ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές άδειες για 
επιγραμμικά δικαιώματα σε σχέση με μουσικά έργα στη βάση της σύστασης της Επιτροπής 
του 20054.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο όσον αφορά τα δικαιώματα δημιουργού στην ΕΕ είναι 
παρωχημένο, σε σύγκριση με τις γρήγορες εξελίξεις στην ψηφιακή κοινωνία. Η επιγραμμική 
αδειοδότηση θα μπορούσε να διευκολύνει την πρόσβαση στο μουσικό περιεχόμενο σε όλη 
την ΕΕ (υπηρεσίες τηλεφόρτωσης ή συνεχούς ροής) και οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ θα προσφέρουν άδειες και στους παρόχους επιγραμμικών 
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, για μουσική που προέρχεται από τρίτες 
χώρες. Τα ζητήματα αυτά συνδέονται με τις εμπορικές πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας 
και με την ανταγωνιστικότητα, ενώ ταυτόχρονα έχουν σαφώς διεθνή διάσταση. Από την 
άποψη αυτή, η διαμόρφωση ενός πεδίου ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης, με την εφαρμογή των προτύπων για τη διακυβέρνηση και τη 
διαφάνεια που ισχύουν για όλες τις εταιρείες, θα διευκολύνει την επιγραμμική πρόσβαση στη 
μουσική.

Ο συντάκτης θέλει να εξασφαλίσει ότι οι αυξημένες απαιτήσεις που εισάγονται με το παρόν 
νομοθέτημα, όσον αφορά τη διαφάνεια και τις διοικητικές ικανότητες των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης, δεν θα οδηγήσουν σε διακρίσεις εις βάρος των εταιρειών αυτών και 
των εμπορικών πρακτόρων που εδρεύουν στην ΕΕ, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους 
που εδρεύουν έξω από την ΕΕ και δραστηριοποιούνται στην ενωσιακή αγορά, αλλά και να 
αποθαρρύνει τη μετακίνηση των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης εκτός της ΕΕ.
Ταυτόχρονα, ο συντάκτης επιθυμεί να εξασφαλίσει ότι οι ενωσιακές εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη της 
πολιτιστικής πολυμορφίας και θα γίνουν ελκυστικοί εταίροι διαχείρισης δικαιωμάτων για 
τους ευρωπαίους και διεθνείς καλλιτέχνες, διασφαλίζοντας την έγκαιρη καταβολή της 
αμοιβής των δημιουργών και διατηρώντας αυστηρότατο έλεγχο σχετικά με το ποιος τους 
εκπροσωπεί και για ποια δικαιώματα. 

                                               
1 Ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2004 (ΕΕ C 92 Ε, σ. 425).
2 Ψήφισμα της 13ης Μαρτίου 2007 (ΕΕ C 301 Ε, σ. 64).
3 Ψήφισμα της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 (ΕΕ C 8 Ε, σ. 105).
4 ΕΕ L 276, σ. 54.
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Ωστόσο, η συμβολή της εμπορικής πολιτικής είναι στην ουσία υποστηρικτική: αποφυγή 
περιττών εμποδίων και εξασφάλιση του ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. Για αυτόν τον 
λόγο, στόχος της γνωμοδότησης είναι η έγκριση μιας μετριοπαθούς προσέγγισης, 
περιοριζόμενης στις πτυχές της πρότασης της Επιτροπής που σχετίζονται περισσότερο με το 
διεθνές εμπόριο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφοι 1 α και 1 β (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τίτλος Ι, τα άρθρα 13, 14, 15, 17 και 18 
του τίτλου ΙΙ και ο τίτλος IV, με εξαίρεση 
τα άρθρα 36 και 40, ισχύουν επίσης για 
τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που 
εδρεύουν έξω από την Ένωση, όσον 
αφορά τις δραστηριότητές τους στο 
εσωτερικό της Ένωσης.
Ο τίτλος Ι, τα άρθρα 10, 11 παράγραφος 
1, 12, 15, 16, 18, 19 και 20 του τίτλου ΙΙ, ο 
τίτλος ΙΙΙ και τα άρθρα 34, 35, 37 και 38 
του τίτλου IV ισχύουν επίσης και για τους 
ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών 
διαχείρισης δικαιωμάτων που εδρεύουν 
εντός ή εκτός της Ένωσης, ενεργούν ως 
πράκτορες δικαιούχων για τη διαχείριση 
των δικαιωμάτων τους και λειτουργούν 
στην Ένωση σε εμπορική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με το σχέδιο οδηγίας εισάγονται ορισμένες προϋποθέσεις διοικητικής ικανότητας και 
διαφάνειας για τη διαχείριση δικαιωμάτων στην ΕΕ. Σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, 
η ρύθμιση αυτή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε διακρίσεις εις βάρος των ενωσιακών φορέων. 
Συνεπώς, ορισμένες διατάξεις της οδηγίας πρέπει να ισχύουν για όλες τις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης που δραστηριοποιούνται στην Ένωση, ακόμα και αν εδρεύουν έξω από αυτήν. Έτσι, 
δεν θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση οι ευρωπαϊκές εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, σε 
σύγκριση με τις μη ενωσιακές επιχειρήσεις και θα αποφευχθεί η μεταφορά των δραστηριοτήτων 
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διαχείρισης δικαιωμάτων έξω από την ΕΕ.

Τροπολογία 2

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 «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 
ή ανήκει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε μία 
ή περισσότερες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται και στις θυγατρικές εταιρείες, ώστε να αποφεύγεται η 
παράκαμψη των υποχρεώσεων, που θα οδηγούσε σε ανισοτιμία μεταξύ των ανταγωνιστών. 
Βλέπε επίσης την τροπολογία στο άρθρο 31.

Τροπολογία 3

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 

2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
εξουσιοδοτούν εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης της επιλογής τους, η οποία 
είναι εγκατεστημένη στην Ένωση, να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις 
κατηγορίες δικαιωμάτων ή τα είδη έργων 
και άλλα αντικείμενα της επιλογής τους, 
για τα κράτη μέλη της επιλογής τους, 
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κατοικίας ή εγκατάστασης ή την ιθαγένεια
είτε της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης 
είτε του δικαιούχου.

ανεξάρτητα από την κατοικία, τον τόπο
εγκατάστασης ή την ιθαγένεια του 
δικαιούχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισάγεται η δυνατότητα για δικαιούχους που δεν κατοικούν στην ΕΕ να συνεργάζονται με 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 4

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 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 6 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



PA\931416EL.doc 7/13 PE508.022v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η παρακράτηση των εσόδων για μέχρι δύο χρόνια είναι υπερβολική. Οι δημιουργοί πρέπει να 
αμείβονται έγκαιρα.

Τροπολογία5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

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 δίκαια και εύλογα κριτήρια 
που δεν εισάγουν διακρίσεις, ιδίως σε 
σχέση με τις χρεώσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δίκαια και εύλογα κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις αποτελεί τυπική διατύπωση στην 
αδειοδότηση.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

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 
την οικονομική αξία των δικαιωμάτων στο 
εμπόριο καθώς και να είναι εύλογες όσον
αφορά την οικονομική αξία των 
υπηρεσιών που παρέχονται από την 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία γίνεται για να αντανακλάται καλύτερα η νομολογία του Δικαστηρίου (Canal 5 
εναντίον STIM, υπόθεση C-52/07).
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή πληροφοριών προς δικαιούχους, 
μέλη, άλλες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης και χρήστες κατόπιν 
αιτήματος

Παροχή πληροφοριών προς δικαιούχους, 
μέλη, άλλες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης και χρήστες 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενισχύεται η υποχρέωση διαφάνειας. Βλ. τροπολογία στο άρθρο 18, παράγραφοι 1 και 2.

Τροπολογία 8

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 σε οποιονδήποτε δικαιούχο
του οποίου τα δικαιώματα εκπροσωπεί, 
οποιαδήποτε εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης για λογαριασμό της οποίας 
αναλαμβάνει τη διαχείριση δικαιωμάτων 
στο πλαίσιο μιας συμφωνίας 
εκπροσώπησης ή οποιονδήποτε χρήστη, 
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τις 
ακόλουθες πληροφορίες :

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενισχύεται η υποχρέωση διαφάνειας. Βλ. τροπολογίες στον τίτλο του άρθρου 18 και την 
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

γ) κατάλογο των συμφωνιών 
εκπροσώπησης τις οποίες έχει συνάψει, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
άλλες εμπλεκόμενες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης περιλαμβανομένων και 
εκείνων που εδρεύουν εκτός της Ένωσης,
του ρεπερτορίου που εκπροσωπεί και του 
εδαφικού πεδίου που καλύπτει 
οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία.

Or. en

Τροπολογία 10

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, μια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης καθιστά διαθέσιμη στον
δικαιούχο ή σε οποιαδήποτε εταιρεία
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
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Αιτιολόγηση

Ενισχύεται η υποχρέωση διαφάνειας. Βλ. τροπολογίες στον τίτλο του άρθρου 18 και την 
παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) ισχύουσες χρεώσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις απαιτήσεις διαφάνειας πρέπει να περιλαμβάνονται και οι ισχύουσες χρεώσεις.

Τροπολογία 12

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) σύνολο ισολογισμού: 350 000 EUR,
β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 
700.000 EUR,
γ) μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη 
διάρκεια της χρήσης: δέκα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να παραμείνουν υπόλογες οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, η δημοσίευση της ετήσιας 
έκθεσης διαφάνειας πρέπει να ισχύει για όλες αυτές τις εταιρείες.

Τροπολογία 13

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 
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.

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 και οι δικαιούχοι, άλλες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης και 
πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών 
μουσικής να διατυπώνουν αντιρρήσεις 
έναντι των πληροφοριών που παρέχονται 
δυνάμει του άρθρου 23, σε περίπτωση που 
οι δικαιούχοι, οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης και οι πάροχοι επιγραμμικών 
υπηρεσιών μουσικής πιστεύουν, βάσει 
εύλογων αποδείξεων, ότι τα δεδομένα ή οι 
πληροφορίες είναι ανακριβείς όσον αφορά 
τα επιγραμμικά δικαιώματά τους ή τις 
άδειές 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

Το δικαίωμα διατύπωσης αντιρρήσεων πρέπει να δοθεί και στους παρόχους επιγραμμικών 
υπηρεσιών μουσικής.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε σε 
περίπτωση που εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης δεν χορηγεί ή δεν προσφέρεται 
να χορηγήσει διακρατικές άδειες για 
επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων ή δεν επιτρέπει σε άλλη εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης να εκπροσωπεί τα 
δικαιώματα αυτά για τέτοιο σκοπό σε 
διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία 
μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο, οι δικαιούχοι που έχουν 
εξουσιοδοτήσει την εν λόγω εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης να εκπροσωπεί τα 
επιγραμμικά δικαιώματά τους επί 
μουσικών έργων να μπορούν οι ίδιοι να 
χορηγούν διακρατικές άδειες στα 
επιγραμμικά δικαιώματά τους επί 
μουσικών έργων ή μέσω οποιασδήποτε 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης που 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 
παρόντος τίτλου ή μέσω οποιουδήποτε 
άλλου μέρους που εξουσιοδοτούν. Η 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που δεν 
χορηγεί ούτε προσφέρεται να χορηγήσει 
διακρατικές άδειες θα εξακολουθεί να 
χορηγεί ή να προσφέρεται να χορηγεί 
άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί 
μουσικών έργων των δικαιούχων αυτών οι 
οποίες αφορούν τη χρήση τους στην 
επικράτεια του κράτους μέλους στο οποίο 
η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης είναι 
εγκατεστημένη, εκτός εάν οι δικαιούχοι 
θέσουν τέλος στην εξουσιοδότηση που της 
έχουν παραχωρήσει για τη διαχείρισή τους.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε σε 
περίπτωση που εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης δεν χορηγεί ή δεν προσφέρεται 
να χορηγήσει διακρατικές άδειες για 
επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων ή δεν επιτρέπει σε άλλη εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης να εκπροσωπεί τα 
δικαιώματα αυτά για τέτοιο σκοπό σε 
διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία 
μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο, οι δικαιούχοι που έχουν 
εξουσιοδοτήσει την εν λόγω εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης να εκπροσωπεί τα 
επιγραμμικά δικαιώματά τους επί 
μουσικών έργων να μπορούν οι ίδιοι να 
χορηγούν διακρατικές άδειες στα 
επιγραμμικά δικαιώματά τους επί 
μουσικών έργων ή μέσω οποιασδήποτε 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης που 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 
παρόντος τίτλου ή μέσω οποιουδήποτε 
άλλου μέρους συμμορφούμενου με τις 
διατάξεις του άρθρου 2 που 
εξουσιοδοτούν, εφόσον ο δικαιούχος 
αποσύρει πρώτα τα σχετικά δικαιώματά 
του από την αντίστοιχη εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης. Η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης που δεν χορηγεί 
ούτε προσφέρεται να χορηγήσει 
διακρατικές άδειες θα εξακολουθεί να 
χορηγεί ή να προσφέρεται να χορηγεί 
άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί 
μουσικών έργων των δικαιούχων αυτών οι 
οποίες αφορούν τη χρήση τους στην 
επικράτεια του κράτους μέλους στο οποίο 
η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης είναι 
εγκατεστημένη, εκτός εάν οι δικαιούχοι 
θέσουν τέλος στην εξουσιοδότηση που της 
έχουν παραχωρήσει για τη διαχείρισή τους.
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία έχει στόχο να διατηρήσει την αποκλειστικότητα των εκχωρήσεων 
και ένα ισότιμο πεδίο διεθνούς ανταγωνισμού, καθώς και τη σαφήνεια για τους χρήστες και 
τους δικαιούχους όσον αφορά το ποιος πράγματι κατέχει και διαχειρίζεται τα δικαιώματα.

Τροπολογία 15

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.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 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

Αιτιολόγηση

Η ίδρυση θυγατρικών δεν θα πρέπει να αποτελέσει μέσο για την παράκαμψη των υποχρεώσεων 
που επιβάλλει η παρούσα οδηγία. Βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 3, στοιχείο α).


