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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι δημιουργικοί κλάδοι της Ευρώπης διαθέτουν αξιόλογες δυνατότητες για τη δημιουργία 
απασχόλησης και ανάπτυξης. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία προσφέρει 
μοναδικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως εκ τούτου, η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να συμβάλλει στη ζωτικότητα των δημιουργικών κλάδων της Ευρώπης, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα την ικανότητα των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης 
δικαιωμάτων να εξυπηρετούν τα ρεπερτόρια τοπικής εμβέλειας και τα ρεπερτόρια που 
απευθύνονται σε περιορισμένο αγοραστικό κοινό σε βάση αλληλεγγύης. Ο συντάκτης 
γνωμοδότησης της ITRE (Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας) εκφράζει τη γενική 
ικανοποίησή του ως προς το συνολικό πλαίσιο της πρότασης, η οποία αναμένεται να 
προσφέρει στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, τους χρήστες, τους 
δικαιούχους και τους καλλιτέχνες ένα ριζικά νέο εργαλείο για την αρτιότερη λειτουργία του 
επιγραμμικού τομέα της μουσικής στην Ευρώπη. Το πρώτο μέρος της οδηγίας είναι 
ιδιαιτέρως σημαντικό, καθώς αφορά το ζήτημα της διαφάνειας και της χρηστής 
διακυβέρνησης: ορισμένα από τα μέτρα που προτείνονται στη γνωμοδότηση αποσκοπούν στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργικότητας του εν λόγω νέου συστήματος. 
Ο συντάκτης γνωμοδότησης της ITRE επιθυμεί επίσης να εξσφαλίσει ότι οι διατάξεις που 
προβλέπονται στην πρόταση δεν εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των ευρωπαϊκών οργανισμών 
συλλογικής διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων δικαιούχων και των 
παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών) σε σύγκριση με τους μη ευρωπαϊκούς οργανισμούς. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις 
ρυθμίσεις των κρατών μελών σχετικά με 
τη διευρυμένη ή υποχρεωτική συλλογική 
αδειοδότηση, τα νομικά τεκμήρια 
εκπροσώπησης ή μεταβίβασης, ή με 
συνδυασμό των ανωτέρω.

Or. en
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Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για το 
σύνολο του κειμένου και επισημαίνεται 
μόνο στις τροπολογίες στις οποίες 
πραγματοποιούνται και άλλες αλλαγές. Η 
έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τίτλος Ι, τα άρθρα 13, 14, 15, 17 και 18 
του τίτλου ΙΙ και ο τίτλος IV, με εξαίρεση 
τα άρθρα 36 και 40, ισχύουν επίσης για 
τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης 
που εδρεύουν εκτός της Ένωσης, όσον 
αφορά τις δραστηριότητές τους στο 
εσωτερικό της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τίτλος Ι, τα άρθρα 10, 11 παράγραφος 
1, 12, 15, 16, 18, 19 και 20 του τίτλου ΙΙ, ο 
τίτλος ΙΙΙ και τα άρθρα 34, 35, 37 και 38 
του τίτλου IV ισχύουν επίσης και για τους 
ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών 
διαχείρισης δικαιωμάτων που εδρεύουν 
εντός ή εκτός της Ένωσης, ενεργούν ως 
εκπρόσωποι δικαιούχων για τη διαχείριση 
των δικαιωμάτων τους και 
δραστηριοποιούνται στην Ένωση σε 
εμπορική βάση.

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει 
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις σχετικά με τη 
διευρυμένη ή υποχρεωτική συλλογική 
αδειοδότηση σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν παρεκκλίνει από 
τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.



PE508.223v01-00 6/15 PA\932766EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 7
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, για τη διαχείριση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
συγγενικών δικαιωμάτων εξ ονόματος 
περισσοτέρων από έναν δικαιούχων, για
το συλλογικό όφελος των εν λόγω 
δικαιούχων, ως αποκλειστικό σκοπό ή
μεταξύ των κύριων σκοπών του, και ο 
οποίος:
i) ανήκει ή ελέγχεται από τα μέλη του, ή
ii) έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικής 
οργάνωσης.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) ως «διακρατική άδεια» νοείται η άδεια 
που καλύπτει την επικράτεια 
περισσότερων του ενός κρατών μελών·

ια) ως «διακρατική άδεια» για 
επιγραμμική υπηρεσία μουσικής νοείται η 
άδεια που καλύπτει την επικράτεια 
περισσότερων του ενός κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

α) συνολικός ισολογισμός: ευρώ·
β) καθαρός κύκλος εργασιών: 700 000 
ευρώ·
γ) μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως: δέκα.

Or. en

Τροπολογία 10
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 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εκ 
μέρους της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης τακτική και επιμελή διανομή 
και καταβολή των ποσών που οφείλονται 
στους 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 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 
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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.

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 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι χρεώσεις για τα αποκλειστικά 
δικαιώματα δεν πρέπει να είναι 
υπερβολικές σε σχέση με την αξία των 
υπηρεσιών που παρέχονται ενώ θα πρέπει 
να είναι λογικές σε σχέση με την 
οικονομική αξία των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ένας οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης που παρέχει άδειες δεν 
υποχρεούται να χρησιμοποιεί ως 
προηγούμενο για άλλα είδη υπηρεσιών 
τους όρους αδειοδότησης που έχουν 
συμφωνηθεί με έναν πάροχο υπηρεσιών, 
σε περίπτωση που ο εν λόγω πάροχος 
υπηρεσιών παρέχει νέο είδος υπηρεσίας 
το οποίο διατίθεται στο κοινό για χρονικό 
διάστημα μικρότερο των τριών ετών.

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι χρήστες παρέχουν στους 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, υπό 
την εγκεκριμένη ή συμφωνημένη μορφή 
και εντός του εγκεκριμένου ή 
συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
ακριβή ανάλυση της χρήσης των 
ρεπερτορίων τους.

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Επιτρέπεται στους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης να περιλαμβάνουν 
στις άδειές τους το δικαίωμα ελέγχου, 
υπό εύλογους όρους, προκειμένου να 
εξακριβώνουν τη συμμόρφωση με τους 
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όρους της άδειας και τη δήλωση των 
εσόδων.

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 
απαντούν, το αργότερο εντός 14 ημερών, 
στα αιτήματα των προσώπων που 
αιτούνται άδεια, και παρέχουν άδεια 
εντός 60 ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής του αιτήματος χορήγησης 
άδειας μαζί με τις σχετικές πληροφορίες. 
Σε περίπτωση που ένας οργανισμός 
συλλογικής διαχείρισης δεν 
συμμορφώνεται με τις ως άνω 
προθεσμίες, οι αιτούντες άδεια έχουν το 
δικαίωμα να προσφύγουν στις 
διαδικασίες επίλυσης διαφορών που 
προβλέπονται στα άρθρα 35, 36 και 37 
και να απαιτήσουν από τον οργανισμό 
συλλογικής διαχείρισης να καταβάλει τα 
εύλογα νομικά έξοδα που συνεπάγεται η 
εν λόγω διαδικασία. Η διαδικασία 
επίλυσης διαφορών εφαρμόζεται μόνο σε 
περίπτωση διαφοράς μεταξύ του 
αιτούντος και του οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης και ισχύει για επιγραμμικές 
υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – τίτλος



PA\932766EL.doc 11/15 PE508.223v01-00

EL

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 18
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, 
οποιαδήποτε εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης για λογαριασμό της οποίας 
αναλαμβάνει τη διαχείριση δικαιωμάτων 
στο πλαίσιο μιας συμφωνίας 
εκπροσώπησης ή οποιονδήποτε χρήστη, 
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 19
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 

2. Επιπλέον, ένας οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης καθιστά διαθέσιμη σε 
οποιονδήποτε δικαιούχο ή σε 
οποιονδήποτε οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης, κάθε πληροφορία σχετικά με 
τα έργα για τα οποία ο δικαιούχος ή οι 
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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.

δικαιούχοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
του τίτλου του έργου, του 
ονοματεπώνυμου του δημιουργού, του 
ονοματεπώνυμου του εκδότη και κάθε 
άλλης σχετικής διαθέσιμης πληροφορίας η 
οποία θα μπορούσε να είναι αναγκαία για 
την ταυτοποίηση των δικαιούχων.

Or. en

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

α) συνολικός ισολογισμός: ευρώ·
β) καθαρός κύκλος εργασιών: 700 000 
ευρώ·
γ) μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως: δέκα.

Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα 
ομαδοποίησης πολλαπλών ρεπερτορίων 
καθώς και η δυνατότητα χορήγησης 
διακρατικών αδειών για πολλαπλά 
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συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί 
διακρατικές άδειες για επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων του δικού 
της ρεπερτορίου πρέπει να είναι μη 
αποκλειστικού χαρακτήρα. Η 
εξουσιοδοτημένη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διαχειρίζεται τα επιγραμμικά 
δικαιώματα με όρους που δεν εισάγουν 
διακρίσεις.

ρεπερτόρια, οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης μπορούν να συνάπτουν 
συμφωνίες εκπροσώπησης με άλλες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης με 
σκοπό τον συντονισμό και την 
αποτελεσματικότητα των εν λόγω αδειών 
υπό δίκαιους και αμερόληπτους όρους.
Κάθε συμφωνία εκπροσώπησης μεταξύ 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης βάσει 
της οποίας μια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης εξουσιοδοτεί άλλη εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί 
διακρατικές άδειες για επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων του δικού 
της ρεπερτορίου θα πρέπει να παρέχει 
στην εξουσιοδοτούσα εταιρεία τη 
δυνατότητα εξουσιοδότησης τρίτης 
εταιρείας και πρέπει να είναι μη 
αποκλειστικού χαρακτήρα. Ο 
εξουσιοδοτημένος οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης διαχειρίζεται τα επιγραμμικά 
δικαιώματα με όρους που δεν εισάγουν 
διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, ανάλογα 
με την περίπτωση και υπό τους ίδιους 
όρους, τη συνεργασία μεταξύ των 
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης στον 
τομέα της διαχείρισης, της χορήγησης 
και της αδειοδότησης των δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης 
στον οποίον απευθύνεται το αίτημα αυτό 
θα το αποδέχεται χωρίς καθυστέρηση σε 
περίπτωση που ήδη χορηγεί ή προσφέρεται 
να χορηγήσει διακρατικές άδειες για την 
ίδια κατηγορία επιγραμμικών δικαιωμάτων 
επί μουσικών έργων στο ρεπερτόριο ενός ή 
περισσότερων άλλων οργανισμών
συλλογικής διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα έξοδα διαχείρισης για την υπηρεσία 
που παρέχεται από την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης στην οποία 
απευθύνεται το αίτημα προς τον αιτούντα 
οργανισμό συλλογικής 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 της αιτούσης εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης, καθώς και ένα 
εύλογο περιθώριο κέρδους.

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αιτούσα εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης θέτει στη διάθεση της 

3. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης στην 
οποία απευθύνεται το αίτημα χορηγεί 
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εταιρείας συλλογικής διαχείρισης στην 
οποία απευθύνεται το αίτημα τις 
πληροφορίες που σχετίζονται με το δικό 
της μουσικό ρεπερτόριο οι οποίες 
απαιτούνται για την παροχή διακρατικών 
αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα επί 
μουσικών έργων. Σε περίπτωση που οι 
πληροφορίες είναι ανεπαρκείς ή 
παρέχονται υπό μορφή που δεν επιτρέπει 
στην εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
στην οποία απευθύνεται το αίτημα να 
πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος 
τίτλου, η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
στην οποία απευθύνεται το αίτημα 
δικαιούται να χρεώνει για τα εύλογα 
έξοδα που προκύπτουν κατά την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών ή να 
αποκλείει τα έργα αυτά για τα οποία δεν 
υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ή τα 
οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

άδεια για το ρεπερτόριο της αιτούσας 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης, στο 
πλαίσιο των σχέσεών της με τους 
χρήστες, υπό τους ίδιους όρους με το δικό 
της ρεπερτόριο, ενώ δεν αποκλείει το 
ρεπερτόριο της αιτούσας εταιρείας από 
το αδειοδοτημένο ρεπερτόριο χωρίς τη 
συναίνεση της αιτούσας εταιρείας.

Or. en

Τροπολογία 26
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 εξασφαλίζουν ότι οι 
αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους 
επιβάλλουν τις δέουσες διοικητικές 
κυρώσεις και τα δέοντα διοικητικά μέτρα 
ή, εναλλακτικά, ορίζουν τους 
κατάλληλους φορείς, 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


