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Τροπολογία 27
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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 οργανισμοί 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 
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της ποικιλομορφίας των πολιτιστικών 
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.

της ποικιλομορφίας των πολιτιστικών 
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.
(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για το 
σύνολο του κειμένου)

Or. en

Τροπολογία 28
Lena Kolarska-Bobińska

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. en

Τροπολογία 29
Jürgen Creutzmann

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα της δυνατότητας εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες μοιάζει να είναι ασαφές. 
Ωστόσο, ανεξάρτητα από το αν η οδηγία μπορεί να εφαρμοστεί ή όχι, μια αιτιολογική σκέψη δεν 
θα αλλάξει το γεγονός αυτό δεδομένου ότι δεν είναι νομικά δεσμευτική. Είτε η βασική πράξη 
αποσαφηνίζεται αναλόγως από τον νομοθέτη είτε καλείται να αποφανθεί το Δικαστήριο. Παρ’ 
όλα αυτά, η αιτιολογική σκέψη είναι περιττή.



PE510.534v02-00 6/105 AM\936984EL.doc

EL

Τροπολογία 30
Amelia Andersdotter

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. Στο πλαίσιο αυτό,
υπενθυμίζει ότι η παρέκκλιση στο άρθρο 
17 παράγραφος 11 της συγκεκριμένης 
οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας από την αρχή της ελεύθερης 
παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών 
χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς, 
καλύπτει τα δικαιώματα ως τέτοια 
(ύπαρξη του δικαιώματος, πεδίο 
εφαρμογής και εξαιρέσεις, διάρκεια κ.λπ.) 
και δεν αφορά υπηρεσίες που συνδέονται 
με τη διαχείριση των εν λόγω 
δικαιωμάτων, όπως οι υπηρεσίες που 
παρέχονται από οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης. Τούτο συνεπάγεται ότι οι
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης πρέπει 
να είναι ελεύθεροι 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
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Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει τη σχέση με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Η προσθήκη αυτή αντανακλά την 
ερμηνεία της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την παρέκκλιση για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας που αναλύεται στο «Εγχειρίδιο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (2007), σελ. 42»

Τροπολογία 31
Britta Thomsen

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 
έχουν τη δυνατότητα 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 32
Rolandas Paksas
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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 
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. 
Πέραν 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 την προϋπόθεση ότι δεν 
ανταγωνίζονται ευθέως τις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης στους τομείς της 
είσπραξης και κατανομής των ποσών που 
οφείλονται στους δικαιούχους.  Στις 
περιπτώσεις αυτές, τα κριτήρια 
κυριότητας και ελέγχου από τα μέλη δεν 
έχουν συνάφεια.

Or. en

Τροπολογία 33
Amelia Andersdotter
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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 
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 οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία τους έναντι 
των μελών τους και των δικαιούχων. 
Πέραν 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 οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης οδηγούν σε ανεπάρκειες και 
ανισότητες 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 και των 
καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανεπάρκειες και τα προβλήματα διαφάνειας αφορούν επίσης και τους εμπορικούς 
ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων. Στο τέλος, πάντως, οι 
καταναλωτές καταβάλλουν μεγάλο μέρος του κόστους των ανεπαρκειών στις αγορές για τα έργα 
δημιουργίας.
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Τροπολογία 34
Krišjānis Kariņš

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 
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, 
γεγονός που οδηγεί στον κατακερματισμό 
της εσωτερικής αγοράς σε αυτό τον 
τομέα. 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, για τους 
οποίους είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους σε 
άλλα κράτη μέλη. 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.

Or. lv

Τροπολογία 35
Eija-Riitta Korhola
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι ο 
συντονισμός των εθνικών κανόνων που 
αφορούν την πρόσβαση στη διαχείριση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και συγγενικών δικαιωμάτων από 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, τους 
όρους διακυβέρνησής τους, και το 
εποπτικό πλαίσιό τους και βασίζεται 
επίσης στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης. Επιπλέον, εφόσον πρόκειται 
για έναν τομέα που προσφέρει υπηρεσίες 
ανά την Ένωση, η παρούσα οδηγία 
βασίζεται επίσης στο άρθρο 62 της 
Συνθήκης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη αντικαθίσταται από τις νέες αιτιολογικές σκέψεις 7α και 7β.

Τροπολογία 36
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις 
συμφωνίες που αφορούν τη διαχείριση 
των δικαιωμάτων από οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης, όπως π.χ. τις 
διευρυμένες συλλογικές άδειες, την 
υποχρεωτική συλλογική διαχείριση και τα 
νομικά τεκμήρια εκπροσώπησης ή 
μεταβίβασης δικαιωμάτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις της οδηγίας δεν θίγουν τη λειτουργία των συμφωνιών 
αδειοδότησης που βασίζονται στις απαριθμούμενες δικαιοπραξίες. Κατά συνέπεια, όλες οι 
δραστηριότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, περιλαμβανομένων εκείνων που 
βασίζονται στις προαναφερθείσες δικαιοπραξίες, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. 
Η αναφορά στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης δίνει εν προκειμένω μεγαλύτερη 
έμφαση.

Τροπολογία 37
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη 
νομική μορφή που επιλέγουν 
παραδοσιακά τα κράτη μέλη για τη 
λειτουργία των οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει 
να υποχρεώνονται να μεταβάλλουν τη 
νομική μορφή αυτών των οργανισμών. Οι 
διατάξεις της οδηγίας δεν θίγουν την 
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι των 
δικαιούχων και το δικαίωμά τους να 
αυτοοργανώνονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις καθιερωμένες μορφές 
διακυβέρνησης και στη λειτουργία των εσωτερικών πρακτικών των οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης που βασίζονται στο ισχύον εθνικό δίκαιο. Ο στόχος αυτός έχει γενικά υιοθετηθεί 
από πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία 38
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) Οι τίτλοι I, II και IV της παρούσας 
οδηγίας ισχύουν για όλες τις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης που είναι 
εγκατεστημένες στην Ένωση. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να διευρύνουν την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στον 
τίτλο Ι, στα κεφάλαια 2 έως 5 του τίτλου 
ΙΙ και στον τίτλο IV με την εξαίρεση των 
άρθρων 36 και 40 στις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης που δεν είναι 
εγκατεστημένες στην ΕΕ και χορηγούν
άδειες για τη χρήση δικαιωμάτων στην 
επικράτειά τους.

Or. en

Justification

The scope of the Directive should be extended to cover not only collecting societies that are 
established in the European Union, but also non-EU collecting societies that directly license 
users in the European Union. Otherwise, the Directive risks creating an uneven playing field 
allowing societies that do not comply with the EU standards to license users in the Union.It 
might not be feasible to apply all provisions of the Directive to non-EU collecting societies, 
due to the risk of interfering with national legislation of non-EU Member States and 
restrictions on the extra-territorial reach of EU law, while at least Title I, Chapters 2 to 5 in 
Title II, and Title IV (except articles 36 and 40) should apply to non-EU collecting societies 
(provisions on transparency, licensing, tariffs and distribution of rights revenue).

Τροπολογία 39
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7δ) Στην παρούσα οδηγία, οι οργανισμοί 
συλλογικής διαχείρισης καλύπτουν μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς που έχουν 
εξουσιοδοτηθεί από έναν και πλέον 
δικαιούχους να διαχειρίζονται 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
συγγενικά δικαιώματα ως την κύρια 
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δραστηριότητά τους και που ανήκουν ή 
ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από 
δικαιούχους. Μεμονωμένες εταιρείες που, 
στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων, ασχολούνται με την 
παραγωγή περιεχομένου ή την 
αδειοδότηση δικαιωμάτων σε εμπορική 
βάση (όπως π.χ. μουσικοί εκδότες, 
εκδότες βιβλίων ή μουσικές εταιρείες) δεν 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Or. en

Justification

The definition of a collective management organisation should cover all non-profit 
organisations whose main activity is the collection and distribution of licence fees or 
remuneration on behalf of more than one rightholder, regardless of how their ownership or 
control is organised. Under the current draft, collective management organisations, which do 
not have “members” as such might not be covered by the definition. The proposed 
amendment aims at ensuring that all collective management organisations controlled by 
rightholders are covered by the definition. In order to avoid any ambiguity, it should be made 
clear in a recital that entities such as record or film companies which receive assignment of 
rights from other rightholders are not covered by the Directive

Τροπολογία 40
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(9) Η ελευθερία των δικαιούχων να 
λαμβάνουν υπηρεσίες για τη συλλογική 
διαχείριση των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και των 
συγγενικών δικαιωμάτων πέραν των 
εθνικών συνόρων συνεπάγεται τη 
δυνατότητά τους να επιλέγουν ελεύθερα 
τον οργανισμό 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 
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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 
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.

την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός
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 έναν οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης και να τα 
αναθέτουν ή μεταβιβάζουν εν όλω ή εν 
μέρει σε άλλον οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης ή άλλη οντότητα, ανεξάρτητα 
από το κράτος μέλος κατοικίας ή την 
ιθαγένεια είτε του οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης είτε του δικαιούχου. Οι 
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που 
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 οργανισμοί
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.

Or. en

Τροπολογία 41
Amelia Andersdotter

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 

(9) Η ελευθερία των δικαιούχων να 
παρέχουν και να λαμβάνουν υπηρεσίες 
συλλογικής διαχείρισης πέραν των εθνικών 
συνόρων συνεπάγεται τη δυνατότητά τους 
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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 
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.

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 
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 έργων, 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 
ή για την ελεύθερη διάθεσή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίζουν ελεύθερα για τα 
δικαιώματα επί των έργων τους, όπως π.χ. για το δικαίωμα να θέτουν το έργο σε ελεύθερη 
διάθεση.
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Τροπολογία 42
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Εκτιμώντας ότι η ατομική άσκηση 
των αποκλειστικών οικονομικών 
δικαιωμάτων, όπως συνήθως συμβαίνει 
στον οπτικοακουστικό τομέα, συνάδει και 
με τους στόχους της εσωτερικής αγοράς 
και μειώνει το ενδεχόμενο 
κατακερματισμού μέσω της 
συγκέντρωσης των δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης στον παραγωγό.

Or. en

Τροπολογία 43
Amelia Andersdotter

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) Όλα τα μέλη των οργανισμών
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, με ηλεκτρονικά μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η αποτελεσματική συμμετοχή των μελών χωρίς αποκλεισμούς. [Συνάδει 
με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT).]
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Τροπολογία 44
Lena Kolarska-Bobińska

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 δίκαια και 
ισορροπημένα 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

Τροπολογία 45
Amelia Andersdotter

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 

(13) Τα μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της 
διαχείρισης των οργανισμών συλλογικής 
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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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός μικρών οργανισμών συλλογικής διαχείρισης από οποιαδήποτε εποπτική 
λειτουργία αντιβαίνει στον σκοπό της οδηγίας. Ακόμα και η λειτουργία των μικρών εταιρειών 
και οργανισμών απαιτεί συνήθως τη σύσταση ενός συμβουλίου. Οι διαφορετικές κατηγορίες 
μελών πρέπει να εκπροσωπούνται επαρκώς. Επιπροσθέτως, η εν λόγω αιτιολογική σκέψη θα 
πρέπει να συμφωνεί με τις αναθεωρήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 3 και του άρθρου 20 
παράγραφος 5. [Συνάδει με τα σχέδια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 
(CULT) και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO)].

Τροπολογία 46
Amelia Andersdotter

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 

(15) Οι οργανισμοί 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 
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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 χρήσων 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 έα 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 
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 

ενδέχεται να είναι μέλη της συγκεκριμένης 
ή άλλης εταιρείας. Ως εκ τούτου, έχει 
σημασία οι οργανισμοί 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 οργανισμοί
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 τους οργανισμούς
συλλογικής διαχείρισης. Η διαχείριση των 
ποσών που εισπράττονται και οφείλονται 
στους δικαιούχους πρέπει να γίνεται 
ξεχωριστά από τη διαχείριση τυχόν ιδίων 
περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού
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 οργανισμών
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 
τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης θα 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με κριτήρια 
που θα υποχρεώνουν τον οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης να ενεργεί με 
σύνεση, επιτρέποντας παράλληλα στον 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να 
αποφασίζει για την ασφαλέστερη και 
αποτελεσματικότερη επενδυτική πολιτική. 
Αυτό θα επιτρέψει στον οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης να επιλέγει μια 
ασφαλή και επικερδή κατανομή στοιχείων 
ενεργητικού που να αποτρέπει την έκθεση
σε κίνδυνο των εσόδων από δικαιώματα 
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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 επενδύονται και να μην 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 
οργανισμοί 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 
οργανισμών 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

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγονται περιττοί κίνδυνοι για τα έσοδα που ανήκουν σε δικαιούχους, οι 
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να εφαρμόζουν μια ασφαλή επενδυτική 
στρατηγική περιορισμένου κινδύνου. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO).]

Τροπολογία 47
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Σε περίπτωση που τα ποσά τα 
οποία οφείλονται στους δικαιούχους δεν 
είναι δυνατόν να διανεμηθούν επειδή ο 
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν 
κατάφερε να ταυτοποιήσει και να 
εντοπίσει τους δικαιούχους, οι οργανισμοί 
συλλογικής διαχείρισης δεν θα έχουν 
κανένα κίνητρο να είναι επιμελείς στην 
προσπάθειά τους να εντοπίσουν τους 
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αντίστοιχους δικαιούχους, αν τους δίνεται 
η δυνατότητα να κρατούν τα ποσά και να 
τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. 
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. 
Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος θα 
αποφασίζει πώς θα χρησιμοποιεί τα ποσά 
στο ταμείο για σχετικούς σκοπούς, όπως 
π.χ. για την πληρωμή των 
επανεμφανιζόμενων δικαιούχων σύμφωνα 
με την οδηγία 2012/28/ΕΕ σχετικά με 
ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις 
ορφανών έργων, για την ψηφιοποίηση και 
την αποκατάσταση της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, καθώς επίσης και για την 
προώθηση της πολιτιστικής μας 
ποικιλομορφίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει τη δυνατότητα να κρατά τα ποσά που δεν είναι 
δυνατόν να διανεμηθούν δεν θα έχει κανένα κίνητρο να πραγματοποιήσει μια πραγματικά 
επιμελή έρευνα για τους πραγματικούς δικαιούχους. Επίσης, με τη λύση του ταμείου 
διασφαλίζεται η εναρμόνιση της παρούσας οδηγίας με την πρόσφατη οδηγία για τα ορφανά 
έργα. Ένα ταμείο που τελεί υπό τη διαχείριση του κράτους μέλους μπορεί επίσης να συμβάλει 
στην προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Βλέπε επίσης το άρθρο 12 παράγραφος 2, 
όπως τροποποιήθηκε.

Τροπολογία 48
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
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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 
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.

(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 
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. Οι χρεώσεις πρέπει να είναι 
εύλογες σε σχέση με την οικονομική αξία 
της χρήσης των δικαιωμάτων στο 
εμπόριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το κείμενο της νομολογίας του Δικαστηρίου [C-52/07, Kanal 5 και 
TV4 κατά STIM]. Ως μονοπωλιακοί πάροχοι, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης έχουν λίγα 
κίνητρα για να μην επιβάλλουν υπερβολικές χρεώσεις.

Τροπολογία 49
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
διαφάνεια και να αποφεύγονται 
καταστάσεις κατά τις 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

Αιτιολόγηση

Η έκδοση δύο τιμολογίων στους χρήστες πνευματικών δικαιωμάτων είναι ένα 
επαναλαμβανόμενο και διαδεδομένο πρόβλημα. Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της 
Επιτροπής, η διπλή τιμολόγηση μπορεί να αφορά το 10-30% περίπου των αμοιβών για τα 
πνευματικά δικαιώματα που τιμολογούνται στους χρήστες. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης 
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO).]

Τροπολογία 50
Amelia Andersdotter

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 

(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.



AM\936984EL.doc 25/105 PE510.534v02-00

EL

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός μικρών οργανισμών συλλογικής διαχείρισης από την υποχρέωση υποβολής 
έκθεσης αντιβαίνει στον σκοπό της οδηγίας. Επιπροσθέτως, η εν λόγω αιτιολογική σκέψη θα 
πρέπει να συμφωνεί με τις αναθεωρήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 3 και του άρθρου 20 
παράγραφος 5. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO).]

Τροπολογία 51
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις 
συμφωνίες στο εσωτερικό των κρατών 
μελών σχετικά με τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων, όπως π.χ. τις διευρυμένες 
συλλογικές άδειες, την υποχρεωτική 
συλλογική διαχείριση και τα νομικά 
τεκμήρια εκπροσώπησης ή μεταβίβασης 
δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
συμφωνίες αυτές είναι συμβατές με το 
δίκαιο της Ένωσης και τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης και των 
κρατών μελών της. Σε περίπτωση 
υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης για 
όλα τα έργα μιας σχετικής κατηγορίας 
δικαιωμάτων ή ενός σχετικού είδους 
περιεχομένου, η υποχρέωση δημοσίευσης 
του ρεπερτορίου είναι περιττή, όταν 
εντέλλεται ουσιαστικά μόνο το ένα από τα 
δύο.

Or. en
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Τροπολογία 52
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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.

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, 
χωρίς να κάνει κατάχρηση της ισχύος της 
στην αγορά. Η ανάπτυξη των νομίμων 
επιγραμμικών υπηρεσιών μουσικής στην 
Ένωση πρέπει επίσης να συμβάλλει στη 
μείωση της παράνομης αντιγραφής 
μουσικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης εξαρτάται από τον έλεγχο των 
φαινομένων που νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Βελτιωμένη γλώσσα. [Συνάδει με το σχέδιο 
γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(IMCO).]

Τροπολογία 53
Rolandas Paksas

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 

(24) Σε αντίθεση με άλλους τομείς 
δημιουργικής παραγωγής όπου η 
απευθείας αδειοδότηση διαδραματίζει 
πιο σημαντικό ρόλο, στον τομέα της 
μουσικής, ο κανόνας εξακολουθεί να είναι 
η συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων 
του δημιουργού σε εδαφική βάση. Ως εκ 
τούτου, 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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 54
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
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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 
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.

(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 μια 
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 
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
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Αιτιολόγηση

Το υψηλό συναλλακτικό κόστος, όπως τα πολύπλοκα και πολυάριθμα τιμολόγια αποτελούν 
μεγάλο εμπόδιο για την ευρωπαϊκή αγορά αδειοδότησης πνευματικών δικαιωμάτων. [Συνάδει 
με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (IMCO).]

Τροπολογία 55
Ivo Belet

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 
που έχει σαφή σχέση εξάρτησης με την 
αρχική εκπομπή και παράγεται για 
σκοπούς όπως η συμπλήρωση, η 
προκαταρκτική εξέταση ή η επανεξέταση 

(35) Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί 
βασίζονται εν γένει σε άδεια γενικής 
χρήσης χορηγηθείσα από τοπική εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης για τα 
δικαιώματα στο παγκόσμιο ρεπερτόριο 
μουσικών έργων προκειμένου να 
κοινοποιούν και να θέτουν στη διάθεση 
του κοινού τα τηλεοπτικά και 
ραδιοφωνικά τους προγράμματα και τις 
επιγραμμικές τους υπηρεσίες που 
συνδέονται με τις εκπομπές τους, όπως 
π.χ. υλικό που συμπληρώνει, εμπλουτίζει 
ή ακόμα και επεκτείνει την προσφορά 
προγραμμάτων του ραδιοτηλεοπτικού 
οργανισμού.  Οι εν λόγω άδειες γενικής 
χρήσης για τους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς καλύπτουν μια πραγματική 
ανάγκη, έχουν ευρέως καθιερωθεί και 
είναι γενικά αποδεκτές τόσο από τους 
δικαιούχους και τους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς όσο και από τις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης. Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει επομένως να 
διατηρήσει αυτήν την καθιερωμένη 
πρακτική προκειμένου να αποφεύγεται η 
εφαρμογή διαφορετικών κανόνων για την 
αδειοδότηση των επιγραμμικών και μη 
επιγραμμικών υπηρεσιών των 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών. Για τον 
λόγο αυτόν, είναι απαραίτητο να 
εξαιρούνται οι εταιρείες συλλογικής 
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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.

διαχείρισης από την εφαρμογή του τίτλου 
ΙΙΙ όταν χορηγούν άδειες σε επιγραμμικές 
υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών 
οι οποίες συνδέονται με τις μη 
επιγραμμικές ραδιοτηλεοπτικές τους 
υπηρεσίες. Αυτό 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, και πρέπει να εξακολουθεί 
να γίνεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
και με το δίκαιο της ΕΕ, ιδίως με τα 
άρθρα 101 ή 102 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί περιλαμβάνουν στις επιγραμμικές τους υπηρεσίες όχι μόνο 
ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα ή αποσπάσματα αυτών των προγραμμάτων αλλά και άλλου 
είδους υλικό ανάλογων προγραμμάτων το οποίο παρέχεται υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του 
ίδιου του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού και έχει σχέση με τις μη επιγραμμικές δραστηριότητες 
του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Δεδομένου ότι το ακριβές πεδίο και η ακριβής έκταση αυτού 
του υλικού θα υπόκεινται σε συμβατικές συμφωνίες μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών 
και των ενδιαφερόμενων κατόχων μουσικών δικαιωμάτων ή εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, 
το υλικό δεν θα πρέπει να προκαθορίζεται από την οδηγία.

Τροπολογία 56
Eija-Riitta Korhola

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. 
Τα όργανα επίλυσης διαφορών θα πρέπει 
να έχουν ειδικές γνώσεις για ζητήματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και θα πρέπει 
να θεμελιώνουν τις αποφάσεις τους σε 
αντικειμενικά πρότυπα και κριτήρια, 
όπως π.χ. η «εύλογη εμπορική αξία» που 
έχει καθιερωθεί από το Δικαστήριο. Για 
να διασφαλιστεί η πληρωμή, οι χρήστες 
θα πρέπει να καταβάλλουν πληρωμές 
στους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης, για το διάστημα κατά το 
οποίο εκκρεμεί η διαδικασία, σύμφωνα με 
την υφιστάμενη χρέωση, εφόσον η 
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αντίστοιχη χρέωση υφίσταται ή βασίζεται 
σε κάποιο επείγον μέτρο που έχει ληφθεί 
από το δικαστήριο εφόσον δεν υφίσταται 
προϋπάρχουσα εφαρμοστέα χρέωση.

Or. en

Justification

To ensure that national dispute resolution bodies have the required expertise and that their 
decisions follow the same fair principles across the internal market, these bodies should 
consist of dedicated judges that have special knowledge of IP matters and the decisions 
should be made following the criteria set out in Article 15(2).Parties may abuse the use of 
dispute resolution mechanisms, for example, to avoid or delay obligations such as payment of 
the licence fees. To ensure that these dispute resolution mechanisms are used in good faith, 
and given the potential length of dispute resolution proceedings, the provisions should specify 
that where a dispute resolution process is pending, users may only use the works or other 
protected content provided that, as a minimum obligation, they pay the tariffs published by 
the CMO or, where there is no pre-existing tariff, a monthly fee set by the dispute resolution 
body, into an escrow account. The collective management organisation or the user, as the 
case may be, should be required to pay the balance between the payments made and the new 
tariff set by the competent body no later than 30 days after the decision has been made by that 
body.

Τροπολογία 57
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθιερώνουν κατάλληλες διαδικασίες 
μέσω των οποίων θα καθίσταται δυνατή η 
υποβολή καταγγελιών κατά των εταιρειών
συλλογικής διαχείρισης οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται με το νόμο και να 
διασφαλίσουν ότι επιβάλλονται, κατά 
περίπτωση, αποτελεσματικές, αναλογικές 
και αποτρεπτικές κυρώσεις. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να καθορίζουν τις αρχές που θα 
ευθύνονται για τη διαχείριση των 
διαδικασιών περί καταγγελιών και 
κυρώσεων. Για να διασφαλιστεί ότι 
τηρούνται οι απαιτήσεις για τη χορήγηση 

(37) Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθιερώνουν κατάλληλες διαδικασίες 
μέσω των οποίων θα καθίσταται δυνατή η 
υποβολή καταγγελιών κατά των 
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης οι 
οποίοι δεν συμμορφώνονται με το νόμο 
και να διασφαλίσουν ότι επιβάλλονται, 
κατά περίπτωση, αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις ή 
μέτρα. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθορίζουν τις αρχές που θα ευθύνονται 
για τη διαχείριση των διαδικασιών περί 
καταγγελιών και κυρώσεων. Για να 
διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι απαιτήσεις 
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διακρατικών αδειών, πρέπει να θεσπιστούν 
ειδικές διατάξεις για την παρακολούθηση 
της υλοποίησής τους. Προς τον σκοπό
αυτό, πρέπει να υπάρχει συνεργασία 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

για τη χορήγηση διακρατικών αδειών, 
πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για 
την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. 
Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να υπάρχει 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση των επιλογών επιβολής των κρατών μελών. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης 
της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 58
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, σε σχέση κυρίως με 
τις ατομικές συμφωνίες και τις 
συμφωνίες μη δημοσιοποίησης, 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 59
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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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 60
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι τίτλοι Ι, ΙΙ και IV, με εξαίρεση τα άρθρα 
36 και 40 εφαρμόζονται σε όλες τις 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που 
δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 61
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τίτλος ΙΙΙ ωστόσο δεν εφαρμόζεται 
όταν οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
χορηγούν άδειες για τα εν λόγω μουσικά 
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έργα, σύμφωνα με το εθνικό και το 
κοινοτικό δίκαιο, σε ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς αναφορικά με 
επιγραμματικές υπηρεσίες που 
συνδέονται με τις μη επιγραμμικές 
ραδιοτηλεοπτικές τους υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρώην άρθρο 33 - Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί περιλαμβάνουν στις επιγραμμικές τους 
υπηρεσίες όχι μόνο ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα ή αποσπάσματα αυτών των προγραμμάτων 
αλλά και άλλου είδους υλικό ανάλογων προγραμμάτων το οποίο παρέχεται υπό τον έλεγχο και 
την ευθύνη του ίδιου του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού και έχει σχέση με τις μη επιγραμμικές 
δραστηριότητες του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Δεδομένου ότι το ακριβές πεδίο και η 
ακριβής έκταση αυτού του υλικού θα υπόκεινται σε συμβατικές συμφωνίες μεταξύ των 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και των ενδιαφερόμενων κατόχων μουσικών δικαιωμάτων ή 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, το υλικό δεν θα πρέπει να προκαθορίζεται από την οδηγία.

Τροπολογία 62
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 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· 
Για να θεωρείται η συλλογική διαχείριση 
των δικαιωμάτων ο αποκλειστικός και 
κύριος σκοπός ενός οργανισμού, πρέπει 
να αναφέρεται στην ιδρυτική του πράξη 
ότι το αντικείμενο του οργανισμού είναι η 
συγκέντρωση και η διασφάλιση της 
δίκαιης διανομής των εσόδων που 
προκύπτουν από τα δικαιώματα όταν 
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πραγματοποιείται μαζική εκμετάλλευση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Επίσης, ο αριθμός των υπαλλήλων που 
συμμετέχει στη διαχείριση των 
δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί την 
πλειονότητα του αριθμού των υπαλλήλων 
του οργανισμού·

Or. en

Τροπολογία 63
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 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 οργανισμός που 
εξουσιοδοτείται από το νόμο ή μέσω 
εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης 
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 64
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 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 

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

περισσότερους από έναν δικαιούχους ή μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, 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,
ενεργεί αποκλειστικά για το συλλογικό 
τους συμφέρον και ασκεί καθήκοντα 
καταπιστευματοδόχου για λογαριασμό 
τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται ο ορισμός των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης.

Τροπολογία 65
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 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, από 
περισσότερους από έναν δικαιούχους, για 
τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων ως 
αποκλειστικό ή κύριο σκοπό του, και ο 
οποίος ανήκει ή ελέγχεται άμεσα ή 
έμμεσα από τους δικαιούχους του·

Or. en

Τροπολογία 66
Amelia Andersdotter
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ως «φορέας εμπορικής 
εκμετάλλευσης» νοείται κάθε οντότητα 
που μέσω οποιασδήποτε συμβατικής 
συμφωνίας εξουσιοδοτείται να 
διαχειρίζεται δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα για 
λογαριασμό δικαιούχων σε εμπορική 
βάση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στο πλαίσιο της διαχείρισης των 
δικαιωμάτων, οι εκδοτικές και οι δισκογραφικές εταιρείες –που επίσης διαχειρίζονται 
δικαιώματα δικαιούχων– πρέπει να υπόκεινται σε έναν ελάχιστο αριθμό κανόνων διαφάνειας. 
[Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 67
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) ως «μέλος» νοείται δικαιούχος ή 
οντότητα που εκπροσωπεί άμεσα τους 
δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων 
άλλων οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης και των ενώσεων των 
δικαιούχων, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις 
του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης 
για προσχώρηση μέλους, ανεξάρτητα από 
τη νομική του μορφή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη η διευκρίνιση σε σχέση με τις διάφορες νομικές μορφές που έχουν οι οργανισμοί 
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συλλογικής διαχείρισης στο εσωτερικό διαφόρων κρατών μελών. [Συνάδει με το σχέδιο 
γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 68
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 69
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 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 στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και τυχόν έσοδα που 
προκύπτουν από επενδύσεις των εσόδων 
από τα δικαιώματα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 10 παράγραφος 2 ορίζει ότι τα έσοδα που προκύπτουν από επενδύσεις των εσόδων 
από τα δικαιώματα θα πρέπει να «τηρούνται ξεχωριστά» αλλά δεν καθιστά σαφές ότι τα 
συγκεκριμένα έσοδα ανήκουν στους δικαιούχους και θα πρέπει στο τέλος να καταβληθούν σε 
αυτούς. Η προσθήκη αυτής της ροής εσόδων στον ορισμό αποτελεί τον πιο εύκολο τρόπο για να 
διορθωθεί η παράλειψη αυτή. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού 
και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 70
Eija-Riitta Korhola

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. Οι οργανισμοί συλλογικής 
διαχείρισης έχουν το δικαίωμα να 
απαιτούν την αποκλειστική εκχώρηση 
των δικαιωμάτων για όλα τα έργα των 
μελών τους.

Or. en

Justification

A recent declaration adopted by more than 40 independent European associations of music 
creators called for the maintenance of the exclusive assignment of the performing right to 
their collective management organisation. This entails that music writers assign the 
performing right in all their works to the society of their choice. This provides the CMO with 
legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its’ 
members.The split of works (some compositions in one society, others in another one) would 
be detrimental: CMO’s would lose the certainty needed for blanket licenses as requested e.g. 
by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more 
burdensome and costly.
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Τροπολογία 71
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να αποφασίζουν ελεύθερα σχετικά με τα 
δικαιώματα επί των έργων τους. Σε κάποιες χώρες μέλη της ΕΕ και σε άλλες χώρες, όπως για 
παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται 
ατομικά έργα στο πλαίσιο του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης στον οποίον ανήκουν. 
[Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 72
Amelia Andersdotter

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 χρήση των 
έργων και των δικαιωμάτων τους. Σε 
αυτήν την περίπτωση, οι δικαιούχοι 
ενημερώνουν εγκαίρως τους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης που είναι 
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εξουσιοδοτημένοι να διαχειρίζονται τα 
δικαιώματα αυτών των έργων ότι έχει 
χορηγηθεί ατελώς άδεια.

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 ότι τα έργα τους μπορούν να 
χρησιμοποιούνται με άδεια ελεύθερης χρήσης, όπως το Creative Commons, χωρίς να 
διακυβεύεται η ιδιότητά τους ως μελών στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης που τους 
εκπροσωπεί. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 
(CULT).]

Τροπολογία 73
Amelia Andersdotter

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 
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περισσότερο τη λήξη της περιόδου 
προειδοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να αποφασίζουν ελεύθερα σχετικά με τα 
δικαιώματα επί των έργων τους. Σε κάποιες χώρες μέλη της ΕΕ και σε άλλες χώρες, όπως για 
παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν ατομικά 
έργα από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον οποίον ανήκουν. [Συνάδει με το σχέδιο 
γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 74
Britta Thomsen

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. Τα μέλη 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.

Or. en
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Τροπολογία 75
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν υπάρχουν ποσά που οφείλονται σε 
δικαιούχο για τις πράξεις εκμετάλλευσης 
που έλαβαν χώρα πριν από τη λήξη ισχύος 
της εξουσιοδότησης ή την ανάκληση των 
δικαιωμάτων, ή δυνάμει άδειας που 
χορηγήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος 
της λήξης ή της ανάκλησης, ο δικαιούχος
θα διατηρεί τα δικαιώματά του βάσει των 
άρθρων 12, 16, 18 και 34 σε σχέση με τις 
εν λόγω πράξεις εκμετάλλευσης.

4. Εάν υπάρχουν ποσά που οφείλονται σε 
μέλος για τις πράξεις εκμετάλλευσης που 
έλαβαν χώρα πριν από τη λήξη ισχύος της 
εξουσιοδότησης ή την ανάκληση των 
δικαιωμάτων, ή δυνάμει άδειας που 
χορηγήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος 
της λήξης ή της ανάκλησης, το μέλος θα 
διατηρεί τα δικαιώματά του βάσει των 
άρθρων 12, 16, 18 και 34 σε σχέση με τις 
εν λόγω πράξεις εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 76
Britta Thomsen

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 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. Ανεξάρτητα από 
την παρούσα διάταξη, οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης που 
διαχειρίζονται το δικαίωμα μιας εύλογης 
και ενιαίας αμοιβής για τους καλλιτέχνες 
ερμηνευτές ή εκτελεστές και τους 
παραγωγούς των φωνογραφημάτων 
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σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2006/115/ΕΚ, μπορούν να 
απαιτήσουν τη μεταβίβαση της 
διαχείρισης των δικαιωμάτων αυτών σε 
άλλη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που 
είναι εγκατεστημένη στην Ένωση. 

Or. en

Τροπολογία 77
Amelia Andersdotter

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

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 5 παράγραφος 3.

Τροπολογία 78
Britta Thomsen

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 

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
μέλος να δίνει τη ρητή συναίνεσή του 
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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.

συγκεκριμένα για κάθε δικαίωμα ή 
κατηγορία δικαιωμάτων ή είδος έργων και 
άλλων θεματικών αντικειμένων που το 
μέλος επιτρέπει στην εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης να διαχειρίζεται και 
οποιαδήποτε τέτοια συναίνεση να 
αποδεικνύεται τεκμηριωμένα. Η παρούσα 
παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις 
συμφωνίες που ισχύουν στα κράτη μέλη 
και αφορούν τη διαχείριση δικαιωμάτων 
μέσω διευρυμένων συλλογικών αδειών, 
νόμιμου τεκμηρίου εκπροσώπησης ή 
μεταβίβασης, υποχρεωτικής συλλογικής 
διαχείρισης ή παρόμοιων συμφωνιών ή 
συνδυασμού όλων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 79
Jens Rohde

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 ή είδος έργων και 
άλλων θεματικών αντικειμένων που ο 
δικαιούχος επιτρέπει στην εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται 
και οποιαδήποτε τέτοια συναίνεση να 
αποδεικνύεται τεκμηριωμένα· η παρούσα 
παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις 
συμφωνίες που ισχύουν στα κράτη μέλη 
και αφορούν τη διαχείριση δικαιωμάτων 
μέσω διευρυμένων συλλογικών αδειών, 
νόμιμου τεκμηρίου εκπροσώπησης ή 
μεταβίβασης, υποχρεωτικής συλλογικής 
διαχείρισης ή παρόμοιων συμφωνιών ή 
συνδυασμού όλων αυτών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δεν είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν τη συγκατάθεση των 
δικαιούχων που καλύπτονται από διευρυμένες συλλογικές άδειες ή παρόμοια καθεστώτα στο 
εσωτερικό των κρατών μελών. Η τροπολογία έχει επομένως ως σκοπό να διασφαλίσει τη 
συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων συλλογικής διαχείρισης για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και να κατοχυρώσει τα έσοδα των δικαιούχων και τις δυνατότητες των 
χρηστών ως προς την εκκαθάριση και την αδειοδότηση των δικαιωμάτων.

Τροπολογία 80
Amelia Andersdotter

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, έργο 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

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 5 παράγραφος 3. [Συνάδει με το σχέδιο 
γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) και το βασικό σχέδιο έκθεσης 
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (JURI)]

Τροπολογία 81
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 
παράγραφος 4, οι δικαιούχοι έχουν το 
δικαίωμα να ζητήσουν από εξωτερικό 
ανεξάρτητο φορέα να διενεργήσει 
οικονομικό έλεγχο του οργανισμού 
συλλογικής διαχείρισης στον οποίο 
ανήκουν ανά πάσα στιγμή κατά τη 
διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά προβληματική διακυβέρνηση πολλών ευρωπαϊκών 
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 
διευκόλυνση των εξωτερικών οικονομικών ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται πραγματική 
ανεξαρτησία και επιμέλεια κατά τον οικονομικό έλεγχο. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης 
της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 82
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Αν ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης έχει ως μέλη οντότητες που 
εκπροσωπούν δικαιούχους, οι 
πληροφορίες των παραγράφων 3-7 
παρέχονται σε αυτές τις οντότητες.

Or. en

Τροπολογία 83
Rolandas Paksas

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 
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 84
Amelia Andersdotter

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

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη η διευκρίνιση σε σχέση με το άρθρο 3 στοιχείο γ. Η άρνηση προσχώρησης βάσει 
μεροληπτικών κριτηρίων θα πρέπει να απαγορευτεί. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO).]
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Τροπολογία 85
Jürgen Creutzmann

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

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να απορρίπτονται αιτήσεις 
προσχώρησης.

Τροπολογία 86
Rolandas Paksas

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 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 επίπεδα της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι δίκαιη 
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και ισορροπημένη.

Or. en

Τροπολογία 87
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
θέτουν στη διάθεση του κοινού τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 1 υπό την 
προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα των δικαιούχων.

Or. en

Τροπολογία 88
Amelia Andersdotter

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. Το καταστατικό και οι όροι
προσχώρησης μέλους του οργανισμού
συλλογικής διαχείρισης, καθώς και 
οποιαδήποτε τροποποίησή τους, 
εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πιο σαφής γλώσσα. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας (CULT).]
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Τροπολογία 89
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Η γενική συνέλευση έχει την εξουσία να 
αποφασίζει τον διορισμό ή την απόλυση 
των διευθυντών, να παρακολουθεί την 
γενική τους απόδοση 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

Αιτιολόγηση

Η σχέση μεταξύ της γενικής συνέλευσης και των διευθυντών πρέπει να είναι σαφής. [Συνάδει με 
το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (IMCO).]

Τροπολογία 90
Amelia Andersdotter

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
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Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της συγκεκριμένης παραγράφου είναι συνέπεια των προτεινόμενων αλλαγών στο 
άρθρο 12 παράγραφος 2.

Τροπολογία 91
Amelia Andersdotter

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

Λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατο ιστορικό προβληματικής διακυβέρνησης σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για διευκόλυνση 
των εξωτερικών οικονομικών ελέγχων προκειμένου να διασφαλιστεί πραγματική ανεξαρτησία 
και επιμέλεια. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 
(CULT).]

Τροπολογία 92
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – πρώτο εδάφιο – 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 
εφόσον ενδείκνυται, και με ηλεκτρονική 
ψήφο. Κάθε περιορισμός του δικαιώματος 
ενός μέλους του οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης να συμμετέχει στη γενική 
συνέλευση και να ασκεί τα δικαιώματα 
ψήφου του ή της 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. [Συνάδει με το 
σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 93
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – πρώτο εδάφιο – 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 94
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 είναι μέλος της 
συγκεκριμένης 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 μπορούν 
να χορηγούν πληρεξούσιο μόνο σε άλλο 
μέλος της ίδιας κατηγορίας. Ισχύει 
ανώτατο όριο ως προς τον αριθμό των 
πληρεξουσίων που μπορεί να κατέχει ένα 
μεμονωμένο μέλος.

Or. en

Τροπολογία 95
Amelia Andersdotter

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 χορηγείται 
από το μέλος στον πληρεξούσιο κατά το 
μέγιστο τρεις μήνες πριν από την 
ημερομηνία χρήσης του.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα 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. [Συνάδει με το σχέδιο 
γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 96
Amelia Andersdotter

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 σε αυτόν τον 
οργανισμό. 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

Η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών μελών έχει μεγάλη σημασία για 
τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς και πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά. [Συνάδει με το 
σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 97
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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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 το 
αργότερο κάθε τρεις μήνες και θα έχει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για «τακτικές» συνεδριάσεις είναι πολύ αόριστη και θα ήταν χρήσιμο να καθοριστεί 
με μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία 98
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση της γενικής συνέλευσης συνιστά πάγια πρακτική στο πλαίσιο της ορθής 
διακυβέρνησης ενός οργανισμού. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO).]

Τροπολογία 99
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την 
υποβολή ετήσιας ατομικής δήλωσης από 

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

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. Συνάδει με την αιτιολογική σκέψη 14. [Συνάδει με 
το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 100
Amelia Andersdotter

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.
Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
διασφαλίζουν ότι συλλέγουν απλώς τα 
έσοδα από δικαιώματα για λογαριασμό 
των δικαιούχων των οποίων τα 
δικαιώματα έχουν εξουσιοδοτηθεί να 
εκπροσωπούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με το άρθρο 12 παράγραφος 1 και το άρθρο 14 παράγραφος 2 στα οποία 
αναφέρεται ότι οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται με ακρίβεια. Αν οι πληρωμές πρέπει 
να είναι ακριβείς, τότε τόσο η συλλογή όσο και η διαχείριση θα πρέπει εύλογα να είναι επίσης 
ακριβείς. Επιπλέον, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να εισπράττουν έσοδα 



PE510.534v02-00 60/105 AM\936984EL.doc

EL

μόνο για λογαριασμό των πραγματικών μελών και δικαιούχων τα δικαιώματα των οποίων 
διαχειρίζονται βάσει μιας συμφωνίας εκπροσώπησης.

Τροπολογία 101
Amelia Andersdotter

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

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται ότι τυχόν κρατήσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν 
αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO).]

Τροπολογία 102
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 επιτρέπουν ρητά τις κρατήσεις 
που γίνονται επί των εσόδων από τα 
δικαιώματα, όπως αναφέρονται στο σημείο 
ε) του άρθρου 16.
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Or. en

Τροπολογία 103
Rolandas Paksas

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, οι 
υπηρεσίες αυτές παρέχονται βάσει 
δίκαιων κριτηρίων, ιδίως σε σχέση με την 
πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες 
και την έκτασή τους.

Or. en

Τροπολογία 104
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

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 105
Rolandas Paksas
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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

Τροπολογία 106
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 

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 με βάση τις πληροφορίες που 
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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.

παρέχονται από τους χρήστες εντός 6 
μηνών από τη χρήση του 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 107
Amelia Andersdotter

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 

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 αυτή 
εκπροσωπεί. Ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις 
πληρωμές χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και το αργότερο εντός 3
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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.

μηνών από τη στιγμή που 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 καθυστερήσεις στη διανομή των ποσών που οφείλουν πολλοί οργανισμοί συλλογικής 
διαχείρισης αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για πολλούς καλλιτέχνες και δημιουργούς. Το σχέδιο 
οδηγίας προτείνει να επιτρέπεται στους οργανισμούς να κρατούν τα ποσά για χρονικό διάστημα 
δύο ετών το μέγιστο. Αυτό δεν είναι λογικό. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που δεν 
επιτυγχάνουν προς το παρόν υψηλότερους στόχους χρειάζονται κίνητρα για να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα των διοικητικών τους διαδικασιών.

Τροπολογία 108
Hannu Takkula

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 χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και το αργότερο εντός 6
μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους 
κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα έσοδα από 
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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.

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

Τροπολογία 109
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 

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 
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πληρωμές με ακρίβεια, διασφαλίζοντας την 
ίση μεταχείριση όλων των κατηγοριών των 
δικαιούχων.

πληρωμές με ακρίβεια, διασφαλίζοντας την 
ίση μεταχείριση όλων των κατηγοριών των 
δικαιούχων.

Or. en

Τροπολογία 110
Eija-Riitta Korhola

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 ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης 
έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των 
δικαιούχων, ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης θα αποφασίζει σχετικά με τη 
χρήση των εν λόγω ποσών σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 5 στοιχείο β), υπό 
την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός 
συλλογικής διαχείρισης θα μεριμνά ώστε 
τα έσοδα να διανέμονται ανάλογα με τα 
έσοδα που λαμβάνονται από τους 
δικαιούχους για το αντίστοιχο οικονομικό 
έτος. Οι οργανισμοί συλλογικής 
διαχείρισης μπορούν να διανέμουν τα 
οφειλόμενα ποσά στους δικαιούχους που 
είναι αδύνατον να ταυτοποιηθούν, πριν 
από τη λήξη της πενταετούς περιόδου 
εφόσον αυτό επιτρέπεται βάσει του 
εθνικού δικαίου. Σε περίπτωση που, βάσει 
του εθνικού δικαίου, η περίοδος 
παραγραφής είναι μεγαλύτερη των πέντε 
ετών, οι οργανισμοί συλλογικής 
διαχείρισης προνοούν δεόντως για 
μελλοντικές διεκδικήσεις με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος του 
δικαιούχου να διεκδικήσει τα ποσά αυτά 
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από τον οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης.

Or. en

Justification

The Directive should provide that where the CMO decides to distribute amounts relating to 
unidentified rightholders, the collecting society ensures that the revenue is distributed in 
proportion to the revenues received by rightholders for the relevant financial year. In 
addition, in a number of countries the statutory prescription period for civil law claims may 
be shorter or longer than five years, e.g. three or ten years. Therefore, the article should 
allow CMOs to distribute unidentified amounts before the five years period expires if the local 
law so allows and oblige the CMOs to make adequate provisions for future claims if money is 
distributed before the expiry of the longer statutory prescription period.

Τροπολογία 111
Amelia Andersdotter

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, επειδή ο οργανισμός 
συλλογικής διαχείρισης δεν κατάφερε να 
ταυτοποιήσει και να τα εντοπίσει τους 
δικαιούχους, τα χρήματα καταβάλλονται 
σε ένα ταμείο που έχει συσταθεί και 
λειτουργεί για τον σκοπό αυτόν υπό την 
ευθύνη του κράτους μέλους στο οποίο 
έχουν συγκεντρωθεί τα χρήματα. Στο 
εξής, το ταμείο είναι υπεύθυνο για τυχόν 
αξιώσεις από την επανεμφάνιση 
δικαιούχων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει τη δυνατότητα να κρατά τα ποσά, έχει κίνητρο να 
μην πραγματοποιήσει μια πραγματική επιμελή έρευνα για τους πραγματικούς δικαιούχους. Ένα 
ταμείο που τελεί υπό τη διαχείριση του κράτους μέλους μπορεί επίσης να συμβάλει στην 
προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Επιπλέον, τα προτεινόμενα πέντε έτη είναι μεγάλη 
χρονική περίοδος – δεν είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν οι δικαιούχοι έπειτα από τρία ή τέσσερα 
έτη. [Συνάδει με τα σχέδια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) και 
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO)].

Τροπολογία 112
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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, 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. en

Τροπολογία 113
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
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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, 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. en

Τροπολογία 114
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 
ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, ο 
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης
θεσπίζει αποτελεσματικά μέτρα για την 
ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των 
δικαιούχων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
τις κατάλληλες εγγυήσεις για την 
αποτροπή της απάτης. Στα εν λόγω μέτρα
περιλαμβάνονται η επαλήθευση των 
αρχείων των μελών και η διάθεση, ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα και 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως, στα μέλη 
του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης 
καθώς και στο κοινό καταλόγου των έργων 
και των άλλων αντικειμένων για τα οποία 
ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι δεν έχουν 
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ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης μπορούν να αναβάλλουν επ’ αόριστον τη διάθεση 
οποιουδήποτε καταλόγου έργων, αν δεν οριστούν συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. [Συνάδει με 
τα σχέδια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) και της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO)].

Τροπολογία 115
Britta Thomsen

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 
ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί.

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 
ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί. Αν λόγω του 
πεδίου της δραστηριότητας του 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης αυτά 
τα έργα ή τα άλλα αντικείμενα δεν 
μπορούν να προσδιοριστούν, καθίστανται 
διαθέσιμες οι κατηγορίες των έργων ή 
άλλων αντικειμένων που εκπροσωπεί, τα 
δικαιώματα που διαχειρίζεται και η 
επικράτεια που καλύπτεται·

Or. en

Τροπολογία 116
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι όροι αδειοδότησης πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη αντικειμενικά κριτήρια, 
ιδίως σε σχέση με τις χρεώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση περιόριζε δυσανάλογα την ελευθερία σύναψης συμβάσεων.

Τροπολογία 117
Hannu Takkula

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 118
Eija-Riitta Korhola

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 και τα δικαιώματα δίκαιης 
αμοιβής πρέπει να αντικατοπτρίζουν την 
οικονομική αξία των δικαιωμάτων στο 
εμπόριο και το οικονομικό κέρδος που 
αντλούν οι χρήστες από τη συλλογική 
διαχείριση δικαιωμάτων.
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Or. en

Justification

In accordance with the case law of the CJEU (ruling of 6 February 2003, C-245/00, SENA 
and NOS and ruling of 30 June 2011, C-271/10, VEWA), the right to equitable remuneration 
should be assessed in the light of the value of the use for which it is provided in trade. The 
tariffs for the rights to equitable remuneration should therefore be treated on an equal footing 
as the tariffs for exclusive rights.In addition, the notion of service provided would be better 
reflected by the benefits which users derive from the collective management of rights. The 
economic benefit for users that ought to be taken into account consists for instance of the 
reduction of the number of licensing transactions from thousands or tens of thousands to a 
few or even one in some cases.

Τροπολογία 119
Jürgen Creutzmann

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 λαμβάνουν υπόψη
την οικονομική αξία των δικαιωμάτων στο 
εμπόριο καθώς και των υπηρεσιών που 
παρέχονται από την εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές εάν η οικονομική αξία ενός δικαιώματος μπορεί πάντα να καθορίζεται εξαρχής 
και εάν κάτι τέτοιο δεν δημιουργεί νομική αβεβαιότητα, δεδομένου ότι τα συμβαλλόμενα μέρη 
θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τη συμφωνία λόγω διαφορετικών εκτιμήσεων σχετικά με την 
οικονομική αξία.

Τροπολογία 120
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο
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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, ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης θα βασίζει τον δικό της 
προσδιορισμό των οφειλόμενων ποσών 
στην οικονομική αξία των δικαιωμάτων 
αυτών στο εμπόριο.

Or. en

Τροπολογία 121
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι χρήστες θα πρέπει να υποβάλλουν 
εκθέσεις στους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίον χρησιμοποιούν τα έργα και άλλα 
αντικείμενα σε ένα κοινώς αποδεκτό 
μορφότυπο, εγκαίρως και με ακρίβεια 
προκειμένου να επιτρέψουν στους 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης να 
καθορίζουν κατάλληλες χρεώσεις και να 
διανέμουν τα ποσά που οφείλουν στους 
δικαιούχους με ακρίβεια και σύμφωνα με 
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από 
την παρούσα οδηγία. Σε περίπτωση που 
οι χρήστες παραλείψουν να υποβάλουν 
έκθεση στους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
στους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης να πραγματοποιήσουν 
εγκαίρως και με ακρίβεια διανομές 
ποσών σε μεμονωμένους δικαιούχους, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οργανισμοί 
συλλογικής διαχείρισης να 
απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους 
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βάσει της παρούσας οδηγίας όσον αφορά 
τη διανομή των εσόδων σε μεμονωμένους 
δικαιούχους ενώ οι οργανισμοί 
συλλογικής διαχείρισης μπορούν να 
επιβάλουν στους εν λόγω χρήστες 
πρόσθετες χρεώσεις προκειμένου να 
καλύψουν το πρόσθετο διοικητικό κόστος 
που προκλήθηκε από την απουσία ή την 
ανεπάρκεια των εκθέσεων χρήσης.

Or. en

Justification

Obligations of efficiency on CMOs should be accompanied by corresponding obligations on 
users. These obligations are necessary to ensure that the CMOs are in turn able to meet the 
efficiency obligations imposed on them by the Directive In particular, failure by the users to 
report in an adequate and timely manner the use of works (and other subject matter) or late 
payment by users are likely to hamper the efficient operation of CMOs. One way to 
incentivize users to cooperate with collecting societies in a businesslike manner is to 
expressly allow collecting societies to charge users for the extra administrative work caused 
by lack of cooperation.Whenever there is a generally applicable tariff (either agreed or 
determined by a competent court or tribunal) users should make prompt and voluntary 
payments of the applicable licence fees or remuneration. Where users fail to pay such licence 
fees or remuneration in a timely manner, collecting societies should be allowed to charge 
additional fees to users that fail to pay voluntarily to cover the extra administrative costs 
caused by them.

Τροπολογία 122
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 χρησιμοποιούμενων 
έργων, σύμφωνα με τις πρότυπες εκθέσεις 
που παρέχονται από τις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης ή που 
χρησιμοποιούνται στον τομέα, το 
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αργότερο 6 μήνες μετά τη χρήση του 
μουσικού έργου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή εκθέσεων από τους χρήστες στο ψηφιακό —και όχι μόνο— περιβάλλον είναι 
υποχρεωτική προκειμένου να προσδιορίζεται η χρήση των 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 στοιχεία που παρέχονται είναι ημιτελή και ανακριβή. Λόγω της αύξησης των 
συσκευών και της διάδοσης των έργων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τη δυνατότητα 
να λαμβάνουν εγκαίρως και με ακρίβεια στοιχεία από τους χρήστες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίον χρησιμοποιούν τα μουσικά έργα.

Τροπολογία 123
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι χρήστες θα πρέπει να καταβάλλουν 
εγκαίρως στους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης τέλη αδειοδότησης και 
αμοιβές εφόσον βρίσκεται σε ισχύ μια 
χρέωση που εφαρμόζεται ευρέως ή έχει 
καθοριστεί δικαστικώς. Σε περίπτωση 
που οι χρήστες δεν προβούν στην έγκαιρη 
καταβολή των εν λόγω τελών 
αδειοδότησης ή των εν λόγω αμοιβών, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οργανισμοί 
συλλογικής διαχείρισης να έχουν τη 
δυνατότητα να επιβάλουν πρόσθετα τέλη 
στους εν λόγω χρήστες προκειμένου να 
καλύψουν τα διοικητικά έξοδα που 
δημιουργήθηκαν από τη μη εθελοντική 
καταβολή των τελών αδειοδότησης ή των 
αμοιβών.

Or. en
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Τροπολογία 124
Amelia Andersdotter

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 μιας 
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 εκδοθείσες άδειες και τη χρήση των 
έργων σε μια κοινή βάση δεδομένων, τη 
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 των έργων για τα οποία έχει 
χορηγηθεί άδεια. Το ενιαίο τιμολόγιο 
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και 
προσδιορίζει τις ενδιαφερόμενες εταιρείες 
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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

Αιτιολόγηση

Μια διαδικασία συνεργασίας για την τιμολόγηση θα απλουστεύτει την έκδοση τιμολογίων και τις 
πληρωμές για τους χρήστες και θα μετριάσει τα προβλήματα του υψηλού συναλλακτικού 
κόστους και της πολλαπλής τιμολόγησης. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO).]

Τροπολογία 125
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Πληροφορίες που παρέχονται σε 

οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης έχουν 
το δικαίωμα να ζητούν από τους χρήστες 
να προσκομίζουν οποιαδήποτε 
πληροφορία και οποιοδήποτε έγγραφο 
είναι αναγκαίο για να προσδιορίζεται 
τόσο η φύση και το πεδίο χρήσης των 
έργων και των άλλων προστατευόμενων 
αντικειμένων που εκπροσωπούν όσο και 
το ποσό των εσόδων από τα δικαιώματα. 
Όταν κρίνεται απαραίτητο, οι εν λόγω 
πληροφορίες και τα έγγραφα θα πρέπει να 
παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή ώστε 
να είναι δυνατή η επεξεργασία τους από 
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τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 126
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
απαντούν στα αιτήματα των προσώπων 
που αιτούνται άδεια για επιγραμμικές 
υπηρεσίες εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος και παρέχουν άδεια εντός 6 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
του αιτήματος χορήγησης άδειας μαζί με 
τις σχετικές πληροφορίες. Αν ένας 
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν 
τηρήσει αυτές τις προθεσμίες, το 
πρόσωπο που αιτείται τη χορήγηση 
άδειας έχει δικαίωμα να προσφύγει στις
διαδικασίες επίλυσης διαφορών σύμφωνα 
με τα άρθρα 35, 36 και 37.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υιοθετείται η προτεινόμενη τροπολογία του εισηγητή. Ωστόσο, δεν μπορούν να ισχύουν 
αυστηρές προθεσμίες δεδομένου ότι οι συμφωνίες αδειοδότησης μπορεί να διαφέρουν 
σημαντικά ως προς την περιπλοκότητά τους, ανάλογα, για παράδειγμα, με το είδος και τον 
αριθμό των υπό εξέταση δικαιωμάτων.

Τροπολογία 127
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15β
Πρότυπα τιμολόγησης

1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, 
καθώς και οι φορείς εμπορικής
εκμετάλλευσης, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 3 στοιχείο α α), τιμολογούν τους 
χρήστες με ηλεκτρονικά μέσα, όποτε αυτό 
είναι δυνατό. Οι οργανισμοί συλλογικής 
διαχείρισης και οι φορείς εμπορικής 
εκμετάλλευσης προσφέρουν τη χρήση 
τουλάχιστον ενός μορφότυπου ο οποίος
λαμβάνει υπόψη τα προαιρετικά 
βιομηχανικά πρότυπα ή τις πρακτικές 
που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές ή 
ενωσιακό επίπεδο.
2. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
και οι φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης 
τιμολογούν τον πάροχο επιγραμμικών 
μουσικών υπηρεσιών με ακρίβεια και 
χωρίς καθυστέρηση μετά την πραγματική 
χρήση των έργων.
3. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
και οι φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης 
θέτουν στη διάθεση του χρήστη επαρκείς 
διαδικασίες προκειμένου αυτός να 
αμφισβητεί την ορθότητα του τιμολογίου, 
ακόμη και σε περιπτώσεις που ο χρήστης 
λαμβάνει τιμολόγια από έναν ή 
περισσότερους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης ή φορείς εμπορικής 
εκμετάλλευσης για τα ίδια δικαιώματα 
επί των ίδιων έργων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τυποποιημένη και αποτελεσματική τιμολόγηση θα συμβάλει στη μείωση του κόστους 
συναλλαγών. Όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητούν την ορθότητα 
των τιμολογίων. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 
(CULT).]
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Τροπολογία 128
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15β
Άρνηση χορήγησης άδειας:

1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης 
δεν αρνείται, χωρίς να υπάρχουν 
σημαντικοί και δικαιολογημένοι λόγοι, να 
χορηγήσει άδεια για τη χρήση έργων ή 
άλλων προστατευόμενων αντικειμένων 
εντός του πεδίου του ρεπερτορίου που 
εκπροσωπεί.  Συγκεκριμένα, ο 
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν 
αρνείται τη χορήγηση άδειας ούτε και της 
διακρατικής άδειας για τους λόγους που 
συνδέονται με την κερδοφορία της εν 
λόγω άδειας.
2. Όταν αρνείται τη χορήγηση άδειας, ο 
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης 
ενημερώνει τους δικαιούχους που 
εκπροσωπεί, άλλους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης για λογαριασμό 
των οποίων διαχειρίζεται δικαιώματα 
βάσει μιας συμφωνίας εκπροσώπησης, 
καθώς και τον χρήστη για τους λόγους 
αυτής της άρνησης.

Or. en

Τροπολογία 129
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να 
καθιστά διαθέσιμες τουλάχιστον άπαξ 

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

τουλάχιστον άπαξ ετησίως, με 
ηλεκτρονικά μέσα και, εφόσον 
ενδείκνυται, σε πιο τακτική βάση μέσω 
ατομικών επιγραμμικών λογαριασμών, σε 
κάθε δικαιούχο που εκπροσωπεί τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ατομικοί επιγραμμικοί λογαριασμοί συνδυάζουν τη βελτίωση της αποδοτικότητας από 
πλευράς κόστους με την αύξηση του όγκου των πληροφοριών που παρέχονται σε μεμονωμένα 
μέλη. Τέτοιους λογαριασμούς χρησιμοποιούν ήδη πολλοί από τους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης που λειτουργούν εύρυθμα. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO).]

Τροπολογία 130
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι φορείς 
εμπορικής εκμετάλλευσης, όπως 
ορίζονται στο σημείο α α) του άρθρου 3, 
να διαθέτουν τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως, με ηλεκτρονικά μέσα, τις 
πληροφορίες που περιγράφονται στα 
σημεία α), β), γ) δ) και ζ) της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σε 
κάθε δικαιούχο του οποίου τα 
δικαιώματα διαχειρίζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως διαχειριστές δικαιωμάτων για μεμονωμένους δικαιούχους, οι φορείς εμπορικής 
εκμετάλλευσης θα πρέπει να υπόκεινται σε έναν ελάχιστο αριθμό κανόνων διαφάνειας. 
[Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT).]
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Τροπολογία 131
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα ποσά που οφείλονται στον δικαιούχο 
ανά κατηγορία δικαιωμάτων που 
διαχειρίζεται, και ανά είδος της χρήσης, τα 
οποία καταβάλλονται από την εταιρεία
συλλογικής διαχείρισης στον δικαιούχο 
κατά την οικεία χρονική περίοδο·

γ) τα ποσά που οφείλονται στον δικαιούχο 
ανά κατηγορία δικαιωμάτων που 
διαχειρίζεται, ανά είδος της χρήσης και 
ανά έργο, τα οποία καταβάλλονται από τον 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον 
δικαιούχο κατά την οικεία χρονική 
περίοδο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βελτιώνει την ενημέρωση που παρέχεται στους δικαιούχους. [Συνάδει με το σχέδιο 
γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 132
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα ποσά που οφείλονται στους 
δικαιούχους ανά κατηγορία δικαιωμάτων 
που διαχειρίζεται, και ανά είδος χρήσης τα 
οποία καταβάλλονται από την εταιρεία
συλλογικής διαχείρισης για την 
αδειοδότηση των δικαιωμάτων που 
διαχειρίζεται σύμφωνα με τη συμφωνία 
εκπροσώπησης·

α) τα ποσά που οφείλονται στους 
δικαιούχους ανά κατηγορία δικαιωμάτων 
που διαχειρίζεται, ανά είδος χρήσης και 
ανά έργο, τα οποία καταβάλλονται από τον 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για την 
αδειοδότηση των δικαιωμάτων που 
διαχειρίζεται σύμφωνα με τη συμφωνία 
εκπροσώπησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βελτιώνει την ενημέρωση που παρέχεται μέσω των διαμεσολαβητών και επομένως, εν τέλει, και 
την ενημέρωση των δικαιούχων. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής 
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Πολιτισμού και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 133
Amelia Andersdotter

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, άλλους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης και χρήστες

Or. en

Τροπολογία 134
Amelia Andersdotter

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 
καθιστά διαθέσιμες χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση σε οποιονδήποτε δικαιούχο
του οποίου τα δικαιώματα εκπροσωπεί, σε 
οποιονδήποτε οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης για λογαριασμό του οποίου
αναλαμβάνει τη διαχείριση δικαιωμάτων 
στο πλαίσιο μιας συμφωνίας 
εκπροσώπησης ή σε οποιονδήποτε
χρήστη, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, 
τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βασικές πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, τις συμβάσεις αδειοδότησης, το ρεπερτόριο 
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και τις συμφωνίες εκπροσώπησης είναι ουσιώδεις για την εύρυθμη λειτουργία και τη διαφάνεια 
στην αγορά των προϊόντων δημιουργίας. Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην 
παροχή κατόπιν αιτήματος. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού 
και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 135
Jürgen Creutzmann

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 
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:

Or. en

Τροπολογία 136
Amelia Andersdotter

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) τον κατάλογο των μελών του, το 
ρεπερτόριο και τα συγκεκριμένα
δικαιώματα που διαχειρίζεται για 
λογαριασμό τους, και τα κράτη μέλη που 
καλύπτονται, χωρίς να κοινοποιεί 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και 
ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τους 
δικαιούχους
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βελτιώνει την υποχρέωση για διαφάνεια διασφαλίζοντας παράλληλα την ανάγκη προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής 
Πολιτισμού και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 137
Britta Thomsen

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) τα έργα ή άλλα προστατευόμενα 
αντικείμενα που εκπροσωπεί, τα 
δικαιώματα που διαχειρίζεται, απευθείας 
η μέσω συμφωνιών εκπροσώπησης, και 
την επικράτεια που καλύπτεται ή αν λόγω 
του πεδίου εφαρμογής της 
δραστηριότητας του οργανισμού 
συλλογικής διαχείρισης τα έργα αυτά ή 
άλλα αντικείμενα δεν μπορούν να 
προσδιοριστούν, τις κατηγορίες των 
έργων ή άλλων αντικειμένων που 
εκπροσωπεί, τα δικαιώματα που 
διαχειρίζεται και την επικράτεια που 
καλύπτεται·

Or. en

Τροπολογία 138
Britta Thomsen

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 

2. Επιπλέον, μια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης καθιστά διαθέσιμη κατόπιν 
αιτήματος του δικαιούχου ή οποιασδήποτε 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης, κάθε 
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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.

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. Αν λόγω 
του πεδίου της δραστηριότητας του 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης αυτά 
τα έργα ή τα άλλα αντικείμενα δεν 
μπορούν να προσδιοριστούν, καθίστανται 
διαθέσιμες οι κατηγορίες των έργων ή 
άλλων αντικειμένων που εκπροσωπεί, τα 
δικαιώματα που διαχειρίζεται και η 
επικράτεια που καλύπτεται·

Or. en

Τροπολογία 139
Amelia Andersdotter

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 κοινοποιεί και καθιστά 
διαθέσιμη κάθε πληροφορία σχετικά με τα 
έργα για τα οποία ο δικαιούχος ή οι 
δικαιούχοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται 
στην οδηγία 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
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Αιτιολόγηση

Οι δικαιούχοι που δεν είναι μέλη μιας εταιρείας συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ελέγχουν εάν κάποιο από τα έργα τους έχει καταχωρηθεί ως «αγνώστου 
ταυτότητας». Επιπλέον, η πληροφορία αυτή έχει αξία για τους χρήστες αλλά και για τους 
τελικούς καταναλωτές. Η οδηγία για τα ορφανά έργα περιέχει διατάξεις σχετικά με τον τρόπο 
χειρισμού των καταστάσεων κατά τις οποίες είναι αδύνατος ο εντοπισμός των δικαιούχων. Για 
να διασφαλιστεί μια συντονισμένη πολιτική σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, θα πρέπει να 
υπάρξει αναφορά στη συγκεκριμένη οδηγία.

Τροπολογία 140
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
χρήστες να κοινοποιούν ατελώς, και σε 
ηλεκτρονική μορφή, στους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης για τον σκοπό της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των 
δικαιωμάτων, πλήρεις και ακριβείς 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να 
ταυτοποιηθούν τόσο η χρήση του έργου ή 
άλλων αντικειμένων όσο και ο 
αντίστοιχος δικαιούχος.

Or. en

Τροπολογία 141
Jürgen Creutzmann

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 μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να 
δημοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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Or. en

Τροπολογία 142
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 
δημοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες, 
κατά προτίμηση μέσω διεπαφών που 
επιτρέπουν τη δημόσια πρόσβαση και 
αναζήτηση:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαλειτουργικότητα στα ηλεκτρονικά δίκτυα θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. [Συνάδει με το σχέδιο 
γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 143
Amelia Andersdotter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τυποποιημένες συμβάσεις 
αδειοδότησης και ισχύουσες χρεώσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια ως προς τον καθορισμό των τιμών και τους όρους είναι θεμελιώδης για να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα κατά τον καθορισμό των τιμών και τις διαπραγματεύσεις 
στην αγορά χορήγησης αδειών. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού 
και Παιδείας (CULT).]
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Τροπολογία 144
Amelia Andersdotter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση πληροφοριών για το ρεπερτόριο έχει καίρια σημασία για τους δικαιούχους, τους 
χρήστες και τους καταναλωτές. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού 
και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 145
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
μεριμνούν ώστε, σύμφωνα με το σημείο α 
β) της παραγράφου 1, οι πληροφορίες 
σχετικά με το ρεπερτόριο να είναι 
ακριβείς και να επικαιροποιούνται 
τακτικά. Εν προκειμένω, μεριμνούν 
συγκεκριμένα ώστε οι πληροφορίες που 
αφορούν τα έργα των οποίων επίκειται η 
λήξη της περιόδου προστασίας να είναι 
ακριβείς, να επικαιροποιούνται τακτικά 
και να διατίθενται στο κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση σχετικά με τον ακριβή χρόνο της ελεύθερης διάθεσης ενός συγκεκριμένου έργου 
είναι σημαντική για το κοινό. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού 
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και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 146
Amelia Andersdotter

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 
οργανισμοί 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

Το άρθρο θα πρέπει να συμφωνεί με τις αλλαγές του άρθρου 2.

Τροπολογία 147
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής 
του παρόντος τίτλου, οι κατηγορίες των 
επιγραμμικών δικαιωμάτων επί των 
μουσικών έργων δεν επιτρέπουν τον 
διαχωρισμό του δικαιώματος 
αναπαραγωγής (μηχανικό δικαίωμα) και 
παρουσίασης στο κοινό (δικαίωμα 
εκτέλεσης).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η έκδοση διαφορετικών αδειών για το δικαίωμα μηχανικής αναπαραγωγής και το δικαίωμα 
εκτέλεσης δεν έχει μεγάλη σημασία σε ένα επιγραμμικό περιβάλλον. Ένας τέτοιος 
κατακερματισμός δικαιωμάτων δημιουργεί υπέρμετρο κόστος για τους χρήστες και αυξάνει το 
κόστος συναλλαγών. Η διόρθωση αυτού του διαχωρισμού είναι σημαντική για την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ενιαίας ψηφιακής αγοράς δεδομένου ότι ο εν λόγω 
διαχωρισμός δεν επιβαρύνει κάποιες άλλες μεγάλες αγορές του κόσμου.

Τροπολογία 148
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) την ικανότητα να προσφέρει το 
δικαίωμα τόσο της αναπαραγωγής 
(μηχανικό δικαίωμα) όσο και της 
παρουσίασης (δικαίωμα εκτέλεσης) επί 
των μουσικών έργων στα οποία έχει 
σκοπό να χορηγήσει άδεια μέσω 
διακρατικών αδειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκδοση διαφορετικών αδειών για το δικαίωμα μηχανικής αναπαραγωγής και το δικαίωμα 
εκτέλεσης δεν έχει μεγάλη σημασία σε ένα επιγραμμικό περιβάλλον. Ένας τέτοιος 
κατακερματισμός δημιουργεί υπέρμετρο κόστος για τους χρήστες και αυξάνει το κόστος 
συναλλαγών.

Τροπολογία 149
Amelia Andersdotter

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 

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

ακεραιότητας των δεδομένων και την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και, αν κρίνεται αναγκαίο, των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δεν θα πρέπει να αποκτήσουν εξουσίες γενικής 
εφαρμογής για να περιορίζουν την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών, η οποία συνιστά 
σημαντικό και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Τροπολογία 150
Amelia Andersdotter

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, άλλες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης και οι χρήστες 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, 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
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Αιτιολόγηση

Οι χρήστες, στην προκειμένη περίπτωση κοινοί πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών μουσικής, 
έχουν έννομο συμφέρον να παρέχονται ακριβείς πληροφορίες από τον οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης. Θα πρέπει επομένως να συμπεριληφθούν σε αυτούς που έχουν δικαίωμα να 
διατυπώνουν αντιρρήσεις.

Τροπολογία 151
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
παρακολουθεί τη χρήση των επιγραμμικών 
δικαιωμάτων επί μουσικών έργων τα οποία 
εκπροσωπεί, εν όλω ή εν μέρει, από τους 
παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών 
μουσικής στους οποίους έχει χορηγήσει 
διακρατική άδεια για τα δικαιώματα αυτά.

1. Μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
συμφωνεί με τον πάροχο επιγραμμικών 
υπηρεσιών μουσικής σχετικά με την 
παροχή των πληροφοριών που αφορούν 
τη χρήση των επιγραμμικών δικαιωμάτων 
επί μουσικών έργων τα οποία εκπροσωπεί, 
εν όλω ή εν μέρει, από τους παρόχους 
επιγραμμικών υπηρεσιών μουσικής στους 
οποίους έχει χορηγήσει διακρατική άδεια 
για τα δικαιώματα αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παρακολουθεί» μπορεί να ερμηνευτεί ως τεχνική παρακολούθηση η οποία δεν είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματική για κάποιες επιγραμμικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 152
Amelia Andersdotter

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 

2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης 
προσφέρει στους παρόχους επιγραμμικών 
υπηρεσιών μουσικής τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα 
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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 
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.

αναφορές σχετικά με την πραγματική 
χρήση των επιγραμμικών δικαιωμάτων επί 
μουσικών έργων, σύμφωνα με το άρθρο 
15α παράγραφος 1). Ο οργανισμός
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. Ο οργανισμός
συλλογικής διαχείρισης δύναται να 
αρνηθεί να αποδεχθεί την υποβολή 
αναφοράς από τον χρήστη σε κλειστό 
μορφότυπο, σε περίπτωση που ο 
οργανισμός παρέχει τη δυνατότητα 
υποβολής αναφορών μέσω ενός 
βιομηχανικού προτύπου για την 
ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροπολογίες των αιτιολογικών σκέψεων 18, 27 και του άρθρου 15α. [Συνάδει 
με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (IMCO).]

Τροπολογία 153
Amelia Andersdotter

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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροπολογίες των αιτιολογικών σκέψεων 18, 27 και του άρθρου 15α. [Συνάδει 
με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (IMCO).]

Τροπολογία 154
Amelia Andersdotter

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. Ο οργανισμός 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι σχετικές οντότητες που χρησιμοποιούν τη διπλή τιμολόγηση.

Τροπολογία 155
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή διενεργεί αξιολογήσεις 
και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
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την ανάγκη θέσπισης εξειδικευμένων ανά 
τομέα κανόνων, προκειμένου για την 
εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 
101 της ΣΛΕΕ, οι οποίοι θα καλύπτουν 
τις συμφωνίες εκπροσώπησης και τη 
συγκέντρωση των επιγραμμικών 
δικαιωμάτων, την ανταλλαγή 
πληροφοριών καθώς και άλλες μορφές 
συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης για τον σκοπό της 
χορήγησης και της διαχείρισης των 
διακρατικών αδειών για πολλαπλά 
ρεπερτόρια και/ή τον σκοπό της θέσπισης 
ενιαίων ή κοινώς αποδεκτών χρεώσεων 
και όρων για τις εν λόγω άδειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να ενθαρρύνεται αλλά κάτι
τέτοιο προϋποθέτει ασφάλεια δικαίου σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες ανταγωνισμού. Ο 
κίνδυνος διενέργειας αντιμονοπωλιακών ερευνών λόγω της συνεργασίας φαίνεται να είναι 
υπολογίσιμος και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί.

Τροπολογία 156
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

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 τον οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης στον οποίο
απευθύνεται το αίτημα προς τον αιτούντα 
οργανισμό διαχείρισης δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα εύλογα έξοδα στα οποία 
υποβάλλεται ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το 
αίτημα για τη διαχείριση του ρεπερτορίου 
του αιτούντος οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης, καθώς και ένα εύλογο 
περιθώριο κέρδους οικονομικά βιώσιμο 
για όλα τα ενεχόμενα μέρη.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον με οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης διαφόρων μεγεθών, 
ρεπερτορίων και με διαφορετικά πάγια έξοδα ανά μέλος που πρέπει να καλυφθούν, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα περιθώρια κέρδους επί των συναλλαγών που διενεργούνται μεταξύ 
των οργανισμών.

Τροπολογία 157
Eija-Riitta Korhola

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης
στον οποίο απευθύνεται το αίτημα 
χορηγεί άδεια για το ρεπερτόριο του 
αιτούντος οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης, στο πλαίσιο των σχέσεών 
του με τους χρήστες, υπό τους ίδιους 
όρους με το δικό του ρεπερτόριο, ενώ δεν 
αποκλείει το ρεπερτόριο του αιτούντος 
οργανισμού από το αδειοδοτημένο 
ρεπερτόριο χωρίς τη συναίνεση του 
αιτούντος οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι πανομοιότυπη με την τροπολογία 25 του εισηγητή, αν και αλλάζει η θέση 
της τροπολογίας και διατηρείται παράλληλα και η αρχική πρόταση της Επιτροπής για το άρθρο 
29 παράγραφος 3. Στο παρόν άρθρο και στην παρούσα προτεινόμενη τροπολογία 
υπογραμμίζεται ότι τα ρεπερτόρια των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης μικρού και μεσαίου 
μεγέθους θα πρέπει να προστατεύονται επαρκώς προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
και προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στην Ευρώπη και ότι θα τυγχάνουν ισότιμης 
μεταχείρισης κατά την αδειοδότηση της διασυνοριακής επιγραμμικής μουσικής στην Ευρώπη.

Τροπολογία 158
Ivo Belet
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 διαγράφεται
Παρέκκλιση για επιγραμμικά μουσικά 
δικαιώματα που απαιτούνται για 
ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε στο άρθρο 2 (Πεδίο εφαρμογής).

Τροπολογία 159
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σαφήνεια και συνέπεια με την αιτιολογική σκέψη 35, η 
εξαίρεση για τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς θα πρέπει να καλύπτει τις προεπισκοπήσεις. 
[Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (IMCO).]

Τροπολογία 160
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίλυση διαφορών για τους χρήστες Επίλυση διαφορών με τους χρήστες

Or. en
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Τροπολογία 161
Amelia Andersdotter

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 ανεξάρτητο 
και αμερόληπτο όργανο επίλυσης 
διαφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τρόπος υπολογισμού των χρεώσεων είναι μια συχνή αιτία διαφορών και ως εκ τούτου είναι 
χρήσιμο να αναφέρεται ρητά ότι η διαδικασία επίλυσης διαφορών καλύπτει και τον υπολογισμό. 
Το δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο καλύπτεται και από την παράγραφο 2 και η επανάληψή 
του και σε αυτό το σημείο είναι περιττή.

Τροπολογία 162
Eija-Riitta Korhola

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 

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 ή 
συμμόρφωσης με τους όρους της να 
μπορούν να παραπεμφθούν σε δικαστήριο 
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αμερόληπτο όργανο επίλυσης διαφορών. και, ενδεχομένως, σε ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο όργανο επίλυσης διαφορών. 
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα εν 
λόγω όργανα επίλυσης διαφορών να 
εξειδικεύονται σε ζητήματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και οι αποφάσεις τους να 
λαμβάνονται με βάση τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 163
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το διοικητικό κόστος της προσφυγής 
σε αυτά τα όργανα επίλυσης διαφορών
είναι εύλογο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι για τους μικρότερους παράγοντες της αγοράς που 
προσφεύγουν στα όργανα επίλυσης διαφορών, το διοικητικό κόστος πρέπει να είναι εύλογο. 
[Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (IMCO).]

Τροπολογία 164
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση που οι χρήστες προσφύγουν 
στη διαδικασία επίλυσης διαφορών βάσει 
του παρόντος άρθρου, έχουν την 
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υποχρέωση να καταβάλλουν στον 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης όσο η 
διαδικασία εκκρεμεί:
α) την προϋπάρχουσα χρέωση που 
εφαρμόζεται για την επίμαχη χρήση, 
εφόσον υφίσταται μια τέτοια χρέωση·
β) μια προσωρινή μη επιζήμια μηνιαία 
πληρωμή που καθορίζεται από το όργανο 
επίλυσης διαφορών, αν δεν υφίσταται 
προϋπάρχουσα χρέωση για την επίμαχη 
χρήση.

Or. en

Τροπολογία 165
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή οι 
χρήστες, ανάλογα με την περίπτωση, να 
καταβάλλουν τη διαφορά μεταξύ των 
πληρωμών που έχουν καταβληθεί και της 
νέας χρέωσης που ορίζεται από το 
αρμόδιο όργανο το αργότερο εντός 30 
ημερών μετά τη λήψη της απόφασης από 
το εν λόγω όργανο.

Or. en

Τροπολογία 166
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαχείρισης σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 22, 23, 24, 25, 26, 28 και 29.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαφορές μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης σχετικά με τη δυνατότητα 
επεξεργασίας και τη διαφάνεια του ρεπερτορίου θα πρέπει να υπόκεινται στη διαδικασία 
επίλυσης διαφορών. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO).]

Τροπολογία 167
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι
αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους δύνανται
να επιβάλλουν τις δέουσες διοικητικές
κυρώσεις και τα δέοντα διοικητικά μέτρα, 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ 
εφαρμογήν της παρούσας οδηγίας, και 
διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις και τα μέτρα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικά, αναλογικά και 
αποτρεπτικά.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να έχουν την αρμοδιότητα 
να επιβάλλουν τις δέουσες κυρώσεις στον 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και να 
λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του 
εθνικού δικαίου που θεσπίζονται κατ’ 
εφαρμογήν της παρούσας οδηγίας. Οι εν 
λόγω κυρώσεις και τα εν λόγω μέτρα είναι 
αποτελεσματικά και αναλογικά.

Or. en

Τροπολογία 168
Amelia Andersdotter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους δύνανται

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ή συγκροτούν 
αρμόδιες αρχές για τη διαρκή 
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να επιβάλλουν τις δέουσες διοικητικές 
κυρώσεις και τα δέοντα διοικητικά μέτρα, 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ 
εφαρμογήν της παρούσας οδηγίας, και 
διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις και τα μέτρα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικά, αναλογικά και 
αποτρεπτικά.

παρακολούθηση των οργανισμών 
συλλογικής διαχείρισης που είναι 
εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους να 
επιβάλλουν τις δέουσες διοικητικές 
κυρώσεις και τα δέοντα διοικητικά μέτρα, 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ 
εφαρμογήν της παρούσας οδηγίας, και 
διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις και τα μέτρα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικά, αναλογικά και 
αποτρεπτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν δεν έχουν ήδη οριστεί ή συγκροτηθεί αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να γίνει από τα κράτη μέλη. 
Πιο ισχυρή γλώσσα επιβολής. [Συνάδει με το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού 
και Παιδείας (CULT).]

Τροπολογία 169
Amelia Andersdotter

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

Το άρθρο θα πρέπει να συμφωνεί με τις αλλαγές του άρθρου 2.


