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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0372),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), 
καθώς και τα άρθρα 53 και 62 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0183/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Γαλλική Γερουσία, 
τη Βουλή του Λουξεμβούργου, το Κοινοβούλιο της Πολωνίας (Sejm) και το Σουηδικό 
Κοινοβούλιο (Riksdag) στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή 
των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι 
το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
12ης Δεκεμβρίου 20121,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής 
Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C 44 της 15.2.2013, σ. 104. 
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Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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.
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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.

Or. fr

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Σύμφωνα με το άρθρο 167 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη στις δράσεις της την 
πολιτιστική πολυμορφία, να συμβάλλει 
στην ανάπτυξη των πολιτισμών των 
κρατών μελών και να σέβεται την εθνική 
και περιφερειακή πολυμορφία τους, 
προβάλλοντας ταυτόχρονα την κοινή 
πολιτιστική κληρονομιά. Οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση και την 
προστασία της πολιτιστικής 
πολυμορφίας. Οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης παρέχουν τη δυνατότητα 
στους δικαιούχους να αμείβονται για 
χρήσεις δικαιωμάτων τις οποίες δεν θα 
ήταν σε θέση να ελέγχουν ή να επιβάλλουν 
οι ίδιοι, συμπεριλαμβανομένων των 
χρήσεων σε μη εγχώριες αγορές. 
Επιπλέον, διαδραματίζουν σημαντικό 
κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο ως φορείς 
προώθησης της ποικιλομορφίας των 
πολιτιστικών εκφράσεων δίνοντας τη 
δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά σε 
μικρότερα και λιγότερο δημοφιλή 
ρεπερτόρια.

Or. fr
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Τροπολογία 3
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. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας και της διαφάνειας των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης και στη διευκόλυνση της χορήγησης διακρατικών αδειών. Κατά 
συνέπεια, το παρόν κείμενο δεν πρέπει να άπτεται ζητημάτων που αφορούν το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η παρούσα οδηγία ισχύει με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών 
μελών να διαθέτουν ή να θεσπίζουν 
κανόνες βάσει των οποίων προβλέπεται 
ανώτερο επίπεδο χρηστής διακυβέρνησης 
και διαφάνειας για τις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης από εκείνο που 
καθορίζεται στον τίτλο ΙΙ της παρούσας 
οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την πρώτη νομοθετική πρόταση στον εν λόγω τομέα. Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα θέσπισης αυστηρότερων 
κανόνων στον τομέα της διακυβέρνησης και της διαφάνειας των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης.

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις 
ρυθμίσεις στα κράτη μέλη όσον αφορά τη 
διαχείριση δικαιωμάτων, όπως οι 
διευρυμένες συλλογικές άδειες και τα 
νόμιμα τεκμήρια εκπροσώπησης ή 
μεταβίβασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
εν λόγω ρυθμίσεις συνάδουν με το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης και των 
κρατών μελών.

Or. fr

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) Η παρούσα οδηγία ισχύει με την 
επιφύλαξη της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι των εργοδοτών και των 
εργαζομένων, της ελευθερίας τους να 
συγκροτούν επαγγελματικές και 
συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιλογής 
τους για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων τους, καθώς και της 
ελευθερίας διαπραγμάτευσης και 
σύναψης συλλογικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού 
δικαίου.

Or. fr

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας και της διαφάνειας των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης και στη διευκόλυνση της χορήγησης διακρατικών αδειών. Κατά 
συνέπεια, το παρόν κείμενο δεν πρέπει να άπτεται ζητημάτων που αφορούν το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Η ελευθερία των δικαιούχων να 
παρέχουν και να λαμβάνουν υπηρεσίες 
συλλογικής διαχείρισης πέραν των εθνικών 
συνόρων συνεπάγεται τη δυνατότητά τους 
να επιλέγουν ελεύθερα την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης που θα 
διαχειρίζεται τα δικαιώματά τους, όπως τα 
δικαιώματα επί της δημόσιας εκτέλεσης ή 
ραδιοτηλεοπτικής προβολής, ή κατηγορίες 
δικαιωμάτων, όπως η διαδραστική 
επικοινωνία με το κοινό, υπό την 
προϋπόθεση ότι η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης διαχειρίζεται ήδη τέτοιου 
είδους δικαιώματα ή κατηγορίες 
δικαιωμάτων. Η γενική συνέλευση των 
μελών των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης πρέπει να προσδιορίζει τα 
δικαιώματα, τις κατηγορίες των 
δικαιωμάτων, τα έργα, τα είδη των έργων 
και άλλα αντικείμενα που μπορούν να 
τεθούν υπό καθεστώς διαχείρισης. Στην 
απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη η ατομική 
ελευθερία των δικαιούχων να διαθέτουν 
τα έργα τους και να επιλέγουν ελεύθερα 
την εταιρεία που θα αναλάβει τη 
συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων 
τους, οι ιδιαιτερότητες του αντίστοιχου 
πολιτιστικού τομέα και οι απαραίτητες 
δεσμεύσεις των δικαιούχων οι οποίες 
παρέχουν στην εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης τη δυνατότητα εκπλήρωσης 
των καθηκόντων της με αποτελεσματικό 
τρόπο. Τέλος, η παρούσα οδηγία δεν 
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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.

πρέπει να θίγει τις δυνατότητες των 
δικαιούχων να διαχειρίζονται ατομικά τα 
δικαιώματά τους, ακόμη και για μη 
εμπορικές χρήσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται η τήρηση της αρχής της ατομικής ελευθερίας των δικαιούχων να επιλέγουν την 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που θα αναλάβει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους. 
Ωστόσο, η ελευθερία αυτή δεν πρέπει να συντείνει σε περαιτέρω κατακερματισμό των 
δικαιωμάτων. Επιπλέον, ο τίτλος ΙΙ της οδηγίας εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του εκάστοτε πολιτιστικού τομέα.

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Σε περίπτωση που η συλλογική 
διαχείριση επιβάλλεται από το εθνικό 
δίκαιο, δεν απαιτείται η έγκριση των 
δικαιούχων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες εθνικές νομοθεσίες προβλέπεται η υποχρεωτική συλλογική διαχείριση ορισμένων 
δικαιωμάτων ή κατηγοριών δικαιωμάτων. Η πρακτική αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην 
παρούσα οδηγία. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να απαιτείται η έγκριση των 
δικαιούχων.

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν τη 
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δυνατότητα να ανακαλούν εύκολα τα 
δικαιώματα ή τις κατηγορίες των 
δικαιωμάτων τους από μια εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης και να τα 
αναθέτουν ή να τα 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. Το 
προνόμιο αυτό δεν πρέπει να ασκείται 
από τους δικαιούχους ούτε με 
καταχρηστικό τρόπο ούτε κατά τρόπο 
ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η 
αποτελεσματικότητα της αποστολής της 
αντίστοιχης εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης. 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 άλλων 
αντικειμένων. 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. fr

Αιτιολόγηση

Η εκχώρηση του δικαιώματος ανάκλησης είναι επιβεβλημένη. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η αποστολή των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, η οποία συνίσταται στην προστασία των συμφερόντων όλων 
των μελών τους.
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Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Τα μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της 
διαχείρισης των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης. Προς τον σκοπό αυτό, οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης πρέπει να 
ορίζουν μια εποπτική λειτουργία η οποία 
θα αρμόζει στη δική τους οργανωτική 
δομή και να επιτρέπουν στα μέλη τους να 
εκπροσωπούνται στο όργανο που θα ασκεί 
την εν λόγω λειτουργία. Κατ’ εφαρμογήν 
του εθνικού δικαίου, η εποπτική 
λειτουργία πρέπει να επιτελείται είτε από 
ειδικό όργανο, για παράδειγμα από 
εποπτικό συμβούλιο, είτε από το 
διοικητικό συμβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η σημασία της ύπαρξης δίκαιων 
εμπορικών όρων αδειοδότησης είναι 
ιδιαιτέρως μεγάλη για να διασφαλίζεται ότι 
οι χρήστες μπορούν να χορηγούν άδειες σε 
έργα και άλλα προστατευόμενα 
αντικείμενα για τα οποία μια εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης εκπροσωπεί τα 
δικαιώματα και για να διασφαλίσει την 
αμοιβή των δικαιούχων. Κατά συνέπεια, οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης και οι 

(18) Η σημασία της ύπαρξης δίκαιων 
εμπορικών όρων αδειοδότησης και χρήσης 
των δικαιωμάτων που δεν εισάγουν 
διακρίσεις είναι ιδιαιτέρως μεγάλη για να 
διασφαλίζεται ότι οι χρήστες μπορούν να 
προβαίνουν στην εκμετάλλευση έργων και 
άλλων προστατευόμενων αντικειμένων
για τα οποία μια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης εκπροσωπεί τα δικαιώματα,
και για να διασφαλίσει την αμοιβή των 
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χρήστες πρέπει να διενεργούν 
διαπραγματεύσεις για τη χορήγηση αδειών 
με καλή πίστη και να εφαρμόζουν
χρεώσεις που καθορίζονται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων.

δικαιούχων. Το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί 
κατ’ επανάληψη σχετικά με την αμοιβή 
για τη χρήση των δικαιωμάτων και, 
επομένως, είναι σκόπιμη η κωδικοποίηση 
της εν λόγω νομολογίας. Κατά συνέπεια, 
οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης και οι 
χρήστες πρέπει να διενεργούν 
διαπραγματεύσεις για τη χορήγηση αδειών 
με καλή πίστη. Οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης οφείλουν να ανταποκρίνονται 
χωρίς καθυστέρηση στα αιτήματα των 
χρηστών, καθορίζοντας τις πληροφορίες 
που απαιτούνται για να προτείνουν όρους 
αδειοδότησης. Οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης πρέπει να προσφέρονται να 
χορηγήσουν άδεια εντός εύλογης 
προθεσμίας, η οποία δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 90 ημέρες από την 
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης ή 
από την ημερομηνία παραλαβής των 
απαιτούμενων πληροφοριών από την 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. Οι 
εφαρμοστέες χρεώσεις πρέπει να είναι 
κατάλληλες και να υπολογίζονται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων που 
αντικατοπτρίζουν, ειδικότερα, τη φύση, 
το εύρος και την αξία της χρήσης των 
δικαιωμάτων στο πλαίσιο των 
οικονομικών συναλλαγών. Τα εν λόγω 
κριτήρια πρέπει να κοινοποιούνται 
αμελλητί στους ενδιαφερόμενους 
χρήστες. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει την κωδικοποίηση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με την αμοιβή (χρεώσεις) για τη χρήση των προστατευόμενων δικαιωμάτων. 
Επιπλέον, η εισηγήτρια προτείνει την οριοθέτηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών με 
την επιβολή προθεσμιών με σκοπό την επιτάχυνση και τη διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων.

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Προκειμένου να διευκολυνθεί το 
έργο των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης, οι χρήστες πρέπει να 
υποχρεούνται να παρέχουν, εντός εύλογης 
προθεσμίας, πληροφορίες σχετικά με τις 
χρήσεις των δικαιωμάτων, τις κατηγορίες 
δικαιωμάτων, τα έργα, τις κατηγορίες 
έργων ή άλλων αντικειμένων που 
εκπροσωπούν οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης.

Or. fr

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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. 
Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα 
δημοσίευσης των εν λόγω εκθέσεων είτε 
ως αναπόσπαστου τμήματος ενός 
εγγράφου, όπως για παράδειγμα οι 
ετήσιοι λογαριασμοί, είτε χωριστά. Για να 
αποφευχθεί η επιβολή υπερβολικής 
επιβάρυνσης σε μικρότερες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης και για να υπάρχει 



PR\934456EL.doc 17/70 PE510.562v01-00

EL

υποχρεώσεις διαφάνειας, σε περίπτωση 
που το κρίνουν αναγκαίο.

αναλογικότητα στις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 
εξαιρούν τις μικρότερες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης από ορισμένες 
υποχρεώσεις διαφάνειας, σε περίπτωση 
που το κρίνουν αναγκαίο.

Or. fr

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η σύσταση 2005/737/ΕΚ της 
Επιτροπής προώθησε ένα νέο κανονιστικό 
περιβάλλον καλύτερα προσαρμοσμένο στη 
διαχείριση, σε ενωσιακό επίπεδο, των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων για την 
παροχή νόμιμων επιγραμμικών μουσικών 
υπηρεσιών. Αναγνώρισε ότι στην εποχή 
της επιγραμμικής εκμετάλλευσης των 
μουσικών έργων, οι εμπορικοί χρήστες 
χρειάζονται μια πολιτική χορήγησης 
διακρατικών αδειών η οποία να αρμόζει σε
ένα επιγραμμικό περιβάλλον που είναι 
πανταχού παρόν και έχει διακρατικό 
χαρακτήρα. Ωστόσο, η σύσταση, λόγω του 
προαιρετικού χαρακτήρα της, δεν 
αποδείχθηκε επαρκής για την ενθάρρυνση 
της ευρέως διαδεδομένης χορήγησης 
διακρατικών αδειών για επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων ούτε για 
την αντιμετώπιση των ειδικών απαιτήσεων 
της χορήγησης διακρατικών αδειών.

(23) Η σύσταση 2005/737/ΕΚ της 
Επιτροπής προώθησε ένα νέο κανονιστικό 
περιβάλλον καλύτερα προσαρμοσμένο στη 
διαχείριση, σε ενωσιακό επίπεδο, των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων για την 
παροχή νόμιμων επιγραμμικών μουσικών 
υπηρεσιών. Αναγνώρισε ότι στην εποχή 
της επιγραμμικής εκμετάλλευσης των 
μουσικών έργων, οι εμπορικοί χρήστες 
χρειάζονται μια πολιτική χορήγησης 
διακρατικών αδειών η οποία να αρμόζει σε 
ένα επιγραμμικό περιβάλλον που είναι 
πανταχού παρόν και έχει διακρατικό 
χαρακτήρα. Ωστόσο, η σύσταση δεν 
αποδείχθηκε επαρκής για την ενθάρρυνση 
της ευρέως διαδεδομένης χορήγησης 
διακρατικών αδειών για επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων ούτε για 
την αντιμετώπιση των ειδικών απαιτήσεων 
της χορήγησης διακρατικών αδειών.

Or. fr

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι στόχοι και η αποτελεσματικότητα 
των κανόνων για τη χορήγηση 
διακρατικών αδειών από εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης θα ετίθεντο σε 
μεγάλο κίνδυνο εάν οι δικαιούχοι δεν ήταν 
σε θέση να ασκούν τα δικαιώματά τους με 
τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε 
περίπτωση που η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης στην οποία έχουν χορηγήσει τα 
δικαιώματά τους δεν χορηγεί ούτε 
προσφέρει διακρατικές άδειες και δεν 
επιθυμεί να αναθέσει τη χορήγηση αυτή σε 
άλλη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. Για 
τον λόγο αυτό, σε τέτοιες περιπτώσεις 
είναι σημαντικό να παρέχεται η 
δυνατότητα στους δικαιούχους να 
χορηγούν οι ίδιοι τις διακρατικές άδειες 
που απαιτούνται από τους παρόχους 
επιγραμμικών υπηρεσιών ή μέσω άλλου 
συμβαλλόμενου μέρους ή μερών, χωρίς να 
χρειάζεται να ανακαλέσουν τα δικαιώματά 
τους από την εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης.

(32) Οι στόχοι και η αποτελεσματικότητα 
των κανόνων για τη χορήγηση 
διακρατικών αδειών από εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης θα ετίθεντο σε 
μεγάλο κίνδυνο εάν οι δικαιούχοι δεν ήταν 
σε θέση να ασκούν τα δικαιώματά τους με 
τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε 
περίπτωση που η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης στην οποία έχουν χορηγήσει τα 
δικαιώματά τους δεν χορηγεί ούτε 
προσφέρει διακρατικές άδειες και δεν 
επιθυμεί να αναθέσει τη χορήγηση αυτή σε 
άλλη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. Για 
τον λόγο αυτό, σε τέτοιες περιπτώσεις 
είναι σημαντικό να παρέχεται η 
δυνατότητα στους δικαιούχους να 
χορηγούν οι ίδιοι τις διακρατικές άδειες 
που απαιτούνται από τους παρόχους 
επιγραμμικών υπηρεσιών ή μέσω άλλου 
συμβαλλόμενου μέρους ή μερών, θέτοντας 
τέλος στην εξουσιοδότηση που έχουν 
παραχωρήσει για τη διαχείρισή των 
δικαιωμάτων τους ή ανακαλώντας τα 
δικαιώματά τους από την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης.

Or. fr

Αιτιολόγηση
Πρέπει να διατηρηθεί ο αποκλειστικός χαρακτήρας των δικαιωμάτων.

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Προς όφελος της επιγραμμικής 
αγοράς, οι βασικές υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με την πρόσβαση στην 
πληροφορία, τον χειρισμό των δεδομένων, 
τις δυνατότητες τιμολόγησης και 
πληρωμής πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
και σε κάθε οντότητα, η οποία ανήκει, εν 

(33) Προς όφελος της επιγραμμικής 
αγοράς, οι βασικές υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με τη χορήγηση διακρατικών 
αδειών, την πρόσβαση στην πληροφορία, 
τον χειρισμό των δεδομένων, τις 
δυνατότητες τιμολόγησης και πληρωμής, 
τις συμφωνίες μεταξύ εταιρειών 
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όλω ή εν μέρει, σε μια εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης και η οποία 
προσφέρει ή χορηγεί διακρατικές άδειες 
για επιγραμμικά δικαιώματα μουσικών 
έργων.

συλλογικής διαχείρισης για τη χορήγηση 
διακρατικών αδειών, τις υποχρεώσεις 
εκπροσώπησης άλλης εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης και την 
πρόσβαση στη χορήγηση διακρατικών 
αδειών θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
και σε κάθε οντότητα, η οποία ανήκει 
άμεσα ή έμμεσα σε μια εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης ή ελέγχεται, εν 
όλω ή εν μέρει, από αυτήν και η οποία 
προσφέρει ή χορηγεί διακρατικές άδειες 
για επιγραμμικά δικαιώματα μουσικών 
έργων.

Or. fr

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Θα πρέπει να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων 
της εθνικής νομοθεσίας που θα θεσπιστούν 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης πρέπει να 
καθιστούν διαθέσιμες στα μέλη τους 
ειδικές διαδικασίες για τον χειρισμό των 
καταγγελιών και την επίλυση των 
διαφορών. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει 
επίσης να είναι διαθέσιμες και σε άλλους 
δικαιούχους που εκπροσωπούνται από την 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. Σκόπιμο 
είναι επίσης να διασφαλίζεται ότι τα κράτη 
μέλη διαθέτουν ανεξάρτητους, 
αμερόληπτους και αποτελεσματικούς 
φορείς επίλυσης διαφορών, ικανούς για τη 
διευθέτηση εμπορικών διαφορών μεταξύ 
των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και 
των χρηστών σε σχέση με τους ισχύοντες ή 
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 

(36) Θα πρέπει να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων 
της εθνικής νομοθεσίας που θα θεσπιστούν 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης πρέπει να 
καθιστούν διαθέσιμες στα μέλη τους 
ειδικές διαδικασίες για τον χειρισμό των 
καταγγελιών και την επίλυση των 
διαφορών. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει 
επίσης να είναι διαθέσιμες και σε άλλους 
δικαιούχους που εκπροσωπούνται από την 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, καθώς 
και σε εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
για λογαριασμό των οποίων αναλαμβάνει 
τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο 
συμφωνίας εκπροσώπησης. Σκόπιμο είναι 
επίσης να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη 
διαθέτουν ανεξάρτητους, αμερόληπτους 
και αποτελεσματικούς φορείς επίλυσης 
διαφορών, ικανούς για τη διευθέτηση, 
εντός εύλογων προθεσμιών, εμπορικών 
διαφορών μεταξύ των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών 
σε σχέση με τους ισχύοντες ή 
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διακρατικών αδειών σε επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων ενδέχεται 
να τίθεται υπό αμφισβήτηση εάν οι 
διαφορές μεταξύ των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης και των 
αντισυμβαλλομένων μερών δεν επιλύονται 
γρήγορα και αποτελεσματικά από 
ανεξάρτητους και αμερόληπτους φορείς. 
Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
προβλέπεται, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο, 
μια εύκολα προσβάσιμη, αποτελεσματική 
και αμερόληπτη διαδικασία εξωδικαστικής 
επίλυσης των διαφωνιών μεταξύ, αφενός, 
των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και, 
αφετέρου, των παρόχων επιγραμμικών 
υπηρεσιών μουσικής, των δικαιούχων ή 
άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης.

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

Or. fr

Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
υποχρεούνται να δημιουργήσουν νέους 
φορείς επίλυσης διαφορών ή νέα αρμόδια 
δικαστήρια ούτως ώστε να ενεργούν 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά την επίλυση των διαφορών. 

Or. fr

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37
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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 
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.

(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, θα 
ελέγχονται οι δραστηριότητες των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και θα 
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, τον έλεγχο 
των δραστηριοτήτων των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης και την επιβολή 
των κυρώσεων. Για να διασφαλιστεί ότι 
τηρούνται οι απαιτήσεις 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. fr

Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
υποχρεούνται να δημιουργήσουν νέες 
αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, πρέπει να 
παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
επιβολής εκ των υστέρων ή εκ των 
προτέρων ελέγχων. Οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να είναι αμερόληπτες και να 
διαθέτουν τις αρμοδιότητες και τα μέσα 
που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται σεβαστή η ποικιλομορφία των παραδόσεων και των πρακτικών των κρατών 
μελών στον τομέα της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης. Εντούτοις, η οδηγία δεν θα είναι αποτελεσματική εάν οι αρμόδιες αρχές δεν είναι 
αμερόληπτες και δεν ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο στις δραστηριότητες των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης.

Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Προκειμένου να εξασφαλισθούν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση 
της παρούσας οδηγίας, και ειδικότερα 
του άρθρου 25 παράγραφος 5α, θα πρέπει 
να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182 /2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή1.
__________________
1 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

Or. fr

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40β) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση των 
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σχετικών εκτελεστικών πράξεων, 
δεδομένου ότι οι εν λόγω πράξεις είναι 
γενικής ισχύος.

Or. fr

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
ότι οι τίτλοι II και IV, με εξαίρεση τα 
άρθρα 36 και 40, εφαρμόζονται σε 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης οι 
οποίες δεν είναι εγκατεστημένες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ασκούν 
δραστηριότητες στην επικράτειά τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιβληθεί υψηλό επίπεδο ρύθμισης σε όλες τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που 
δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι σχετικές διατάξεις των τίτλων II και 
IV, με εξαίρεση τα άρθρα 36 και 40, 
εφαρμόζονται στις δραστηριότητες των 
οντοτήτων που ελέγχονται άμεσα ή 
έμμεσα από τις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης ή ανήκουν εν όλω ή εν μέρει 
σε αυτές, εφόσον οι εν λόγω 
δραστηριότητες εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των ανωτέρω τίτλων κατά 
την άσκησή τους από εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται η διασφάλιση της πρακτικής αποτελεσματικότητας της οδηγίας. Η παρούσα 
τροπολογία αφορά τις δραστηριότητες θυγατρικών εταιρειών ή άλλων οντοτήτων, ανεξαρτήτως 
του νομικού καθεστώτος τους, π.χ. ιδρύματα, που συγκροτούνται από εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης. Σε περίπτωση που οι εν λόγω οντότητες ασκούν δραστηριότητες οι οποίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των τίτλων II και IV, όπως για παράδειγμα η επένδυση των 
εσόδων από τα δικαιώματα, πρέπει να διέπονται εξίσου από τις σχετικές διατάξεις των 
ανωτέρω τίτλων.

Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τίτλος III και τα άρθρα 36 και 40 του 
τίτλου IV δεν εφαρμόζονται σε εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης που χορηγούν, σε 
προαιρετική βάση, διακρατική άδεια σε 
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό για 
επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων που έχουν επικουρικό χαρακτήρα 
σε σχέση με τις μη επιγραμμικές 
υπηρεσίες του εν λόγω ραδιοτηλεοπτικού 
οργανισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση που περιλαμβάνεται επί του παρόντος στο άρθρο 33 πρέπει να προστεθεί στο άρθρο 
2. Επί του παρόντος, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί παραμένουν άμεσα συνδεδεμένοι με τη 
λογική της εγγύτητας και πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα να απευθύνονται σε εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης για τις επιγραμμικές υπηρεσίες που έχουν επικουρικό χαρακτήρα σε 
σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκτός Διαδικτύου. Τέλος, η εισηγήτρια διευκρινίζει ότι 
το πρόβλημα του τομέα των οπτικοακουστικών μέσων πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο άλλων 
ειδικών πρωτοβουλιών της ΕΕ.

Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α
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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:
α) ανήκει ή ελέγχεται από τα μέλη της ή
β) αποτελεί ένωση μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το νομικό καθεστώς των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης διαφοροποιείται μεταξύ των 
κρατών μελών. Ο ορισμός πρέπει να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις.

Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «δικαιούχος» νοείται οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που 
κατέχει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας 
ή συγγενικό δικαίωμα ή το οποίο δυνάμει 
συμφωνίας για την εκμετάλλευση των 
δικαιωμάτων, δικαιούται μερίδιο των 
εσόδων που προκύπτουν από οποιοδήποτε 
από τα δικαιώματα που διαχειρίζεται η 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης·

β) ως «δικαιούχος» νοείται οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που 
κατέχει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας 
ή συγγενικό δικαίωμα ή το οποίο, είτε
δυνάμει συμφωνίας για την εκμετάλλευση 
των δικαιωμάτων είτε εκ του νόμου, 
δικαιούται μερίδιο των εσόδων που 
προκύπτουν από οποιοδήποτε από τα 
δικαιώματα που διαχειρίζεται η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης·

Or. fr
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Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ως «μέλος εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης» νοείται δικαιούχος ή 
οντότητα που εκπροσωπεί άμεσα τους 
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, ο οποίος 
πληροί τις απαιτήσεις της εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης για προσχώρηση 
μέλους και έχει γίνει δεκτός από αυτήν·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένας δικαιούχος μπορεί να πληροί τις απαιτήσεις της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης για 
προσχώρηση μέλους, χωρίς να είναι ωστόσο πράγματι μέλος της.

Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «διευθυντής» νοείται κάθε 
μεμονωμένος διευθύνων σύμβουλος, κάθε
μέλος του διοικητικού συμβουλίου, της 
διοίκησης ή του εποπτικού συμβουλίου 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης·

ε) ως «διευθυντής» νοείται κάθε φυσικό 
πρόσωπο το οποίο δυνάμει του εθνικού 
δικαίου ή του καταστατικού της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης είναι:

α) μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή
β) μέλος της διοίκησης ή του εποπτικού 
συμβουλίου εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται σεβαστό τόσο το διττό καθεστώς, το οποίο διαθέτει εποπτικό συμβούλιο, όσο 
και το ενιαίο καθεστώς, το οποίο διαθέτει μόνο διοικητικό συμβούλιο.
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Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ως «έξοδα διαχείρισης» νοείται το ποσό 
που χρεώνεται από μια εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης, προκειμένου να 
καλύψει τα έξοδά της που προκύπτουν από 
τη διαχείριση των υπηρεσιών που αφορούν 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
συγγενικά δικαιώματα·

ζ) ως «έξοδα διαχείρισης» νοείται το ποσό 
που χρεώνεται ή κρατείται επί των 
εσόδων από τα δικαιώματα ή επί των 
εσόδων που προκύπτουν από επενδύσεις
από μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, 
προκειμένου να καλύψει τα έξοδά της που 
προκύπτουν από τη διαχείριση των 
υπηρεσιών που αφορούν δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά 
δικαιώματα·

Or. fr

Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

θ) ως «χρήστης» νοείται κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που εκτελεί πράξεις που 
υπόκεινται στην έγκριση των δικαιούχων, 
αναλαμβάνει την αμοιβή των δικαιούχων ή 
την καταβολή αποζημίωσης στους 
δικαιούχους και το οποίο δεν ενεργεί υπό 
την ιδιότητα του καταναλωτή, δηλαδή για 
σκοπούς που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο 
της επαγγελματικής ή εμπορικής του 
δραστηριότητας·

Or. fr

Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ι
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ως «ρεπερτόριο» νοούνται τα έργα ή 
άλλο προστατευόμενο αντικείμενο επί των 
οποίων υφίστανται δικαιώματα που 
διαχειρίζεται μια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης·

ι) ως «ρεπερτόριο» νοούνται τα έργα, τα 
είδη έργων ή άλλο προστατευόμενο 
αντικείμενο επί των οποίων υφίστανται 
δικαιώματα που διαχειρίζεται μια εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης·

Or. fr

Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) ως «επιγραμμική μουσική υπηρεσία» 
νοείται μια υπηρεσία της κοινωνίας της 
πληροφορίας κατά την έννοια του άρθρου 
1 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, η 
οποία απαιτεί την αδειοδότηση των 
μουσικών έργων.

ιγ) ως «επιγραμμική μουσική υπηρεσία» 
νοείται μια υπηρεσία κατά την έννοια του 
άρθρου 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
98/34/ΕΚ, η οποία απαιτεί την 
αδειοδότηση των μουσικών έργων.

Or. fr

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
εξουσιοδοτούν εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης της επιλογής τους να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις 
κατηγορίες δικαιωμάτων, τα έργα ή τα 
είδη έργων και άλλα αντικείμενα της 
επιλογής τους, για τα κράτη μέλη της 
επιλογής τους, ανεξάρτητα από το κράτος 
μέλος κατοικίας ή εγκατάστασης ή την 
ιθαγένεια είτε της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης είτε του δικαιούχου. Η γενική 
συνέλευση των μελών της εταιρείας 
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συλλογικής διαχείρισης λαμβάνει 
απόφαση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου7, 
σχετικά με τα δικαιώματα, τις κατηγορίες 
δικαιωμάτων, τα έργα, τα είδη έργων ή 
άλλα προστατευόμενα αντικείμενα που 
μπορούν να τεθούν υπό καθεστώς 
διαχείρισης.
Στην ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται 
υπόψη η ατομική ελευθερία των 
δικαιούχων να διαθέτουν τα έργα τους 
και άλλα αντικείμενα, η ελευθερία 
επιλογής εκ μέρους τους της εταιρείας 
που θα αναλάβει τη συλλογική διαχείριση 
των δικαιωμάτων τους, οι ιδιαιτερότητες 
του αντίστοιχου πολιτιστικού τομέα και 
οι απαραίτητες δεσμεύσεις των 
δικαιούχων ώστε να παρέχεται στην 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης η 
δυνατότητα εκπλήρωσης των 
καθηκόντων της με αποτελεσματικό 
τρόπο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται η εκχώρηση στους δικαιούχους της ελευθερίας να επιλέγουν την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης που θα αναλάβει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους. Η ελευθερία 
αυτή δεν μπορεί να είναι απόλυτη, διότι πρέπει να συνεκτιμώνται και άλλοι παράγοντες, όπως 
για παράδειγμα ο αντίστοιχος πολιτιστικός τομέας. Επιπλέον, όπως έχει επισημάνει το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δύνανται να ζητούν 
από τους δικαιούχους την ανάληψη δεσμεύσεων, εφόσον κρίνονται αναγκαίες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων που ανατίθενται στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης.

Τροπολογία 36
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 

3. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να
θέτουν τέλος στην εξουσιοδότηση 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης να 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις 
κατηγορίες των δικαιωμάτων, τα έργα ή τα 
είδη των έργων και άλλα αντικείμενα που 
χορηγείται στην εταιρεία συλλογικής 
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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.

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

Or. fr

Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η λήξη της εξουσιοδότησης ή η 
ανάκληση δεν θίγει την ισχύ των αδειών 
που χορηγήθηκαν από την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης πριν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της λήξης 
της εξουσιοδότησης ή της ανάκλησης. 

Or. fr

Τροπολογία 38
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 

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 
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δικαιούχος επιτρέπει στην εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται 
και οποιαδήποτε τέτοια συναίνεση να 
αποδεικνύεται τεκμηριωμένα.

που ο δικαιούχος επιτρέπει στην εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται 
και οποιαδήποτε τέτοια συναίνεση να 
αποδεικνύεται τεκμηριωμένα.

Or. fr

Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
ενημερώνει τους δικαιούχους σχετικά με 
τα δικαιώματά τους όπως προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 έως 6, πριν λάβει τη 
συναίνεσή τους για τη διαχείριση κάθε 
δικαιώματος ή κατηγορίας δικαιωμάτων ή 
είδους έργων και άλλων θεματικών 
αντικειμένων.

Μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
ενημερώνει τους δικαιούχους σχετικά με 
τα δικαιώματά τους όπως προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 έως 6, πριν λάβει τη 
συναίνεσή τους για τη διαχείριση κάθε 
δικαιώματος ή κατηγορίας δικαιωμάτων, 
έργου ή είδους έργων και άλλων 
θεματικών αντικειμένων.

Or. fr

Τροπολογία 40
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 στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
πρέπει να είναι αναλογική.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η αναλογική εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών δικαιούχων συνιστά εγγύηση χρηστής 
διοίκησης προς το συμφέρον όλων.

Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η γενική 
συνέλευση των μελών των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης να οργανώνεται 
σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται 
στις παραγράφους 2 έως 8.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η γενική 
συνέλευση των μελών των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης να οργανώνεται 
σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται 
στις παραγράφους 2 έως 8. Σε περίπτωση 
που, λόγω της νομικής μορφής της, η 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δεν 
διαθέτει γενική συνέλευση των μελών, τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι 
οι αρμοδιότητες που ορίζονται στις 
παραγράφους 3 έως 6 ανατίθενται στο 
όργανο που ασκεί την εποπτική 
λειτουργία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η σύσταση των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης είναι δυνατή βάσει διαφόρων νομικών 
μορφών και δεν προβλέπεται πάντα η ύπαρξη γενικής συνέλευσης.

Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τη γενική πολιτική που ακολουθείται 
για τη διανομή των ποσών που οφείλονται 
στους δικαιούχους·
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η γενική συνέλευση των μελών πρέπει να καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές. Η καθημερινή 
διαχείριση πρέπει να διεξάγεται από τα υπόλοιπα όργανα.

Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για διάταξη που βελτιώνει τη διαφάνεια των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και 
πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί προνόμιο της γενικής συνέλευσης των μελών.

Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη γενική επενδυτική πολιτική, 
συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης 
δανείων ή της παροχής ασφάλειας ή 
εγγύησης για δάνεια ως προς τα έσοδα
από τα δικαιώματα·

γ) τη γενική πολιτική για την επένδυση
των εσόδων από τα δικαιώματα και για τη 
διαχείριση των κινδύνων·

Or. fr
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Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους κανόνες που ρυθμίζουν τις 
κρατήσεις επί των εσόδων από τα 
δικαιώματα.

δ) τους κανόνες που ρυθμίζουν τις 
κρατήσεις επί των εσόδων από τα 
δικαιώματα και επί των εσόδων που 
προκύπτουν από την επένδυσή τους·

Or. fr

Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) την έγκριση της σύστασης 
θυγατρικών, των εξαγορών άλλων 
οντοτήτων, των συμμετοχών ή 
δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες, των 
συγχωνεύσεων και των συμμαχιών·

Or. fr

Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) την έγκριση της λήψης δανείων, της 
χορήγησης δανείων και της σύστασης 
ασφαλειών ή εγγυήσεων για δάνεια·

Or. fr

Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ δ) τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, 
των κατηγοριών δικαιωμάτων, των 
έργων, των ειδών έργων ή άλλων 
προστατευόμενων αντικειμένων που 
μπορούν να τεθούν υπό τη διαχείριση της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης.

Or. fr

Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η λήψη των αποφάσεων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 
στοιχεία δ α), δ β) και δ γ) μπορεί να 
ανατίθεται, είτε κατά περίπτωση είτε 
βάσει καταστατικού, στο όργανο που 
ασκεί την εποπτική λειτουργία δυνάμει 
του άρθρου 8.

Or. fr
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Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ελεγκτής ασκεί τα καθήκοντά του με απόλυτη ανεξαρτησία και η έκθεσή του δεν πρέπει να 
εγκρίνεται από όργανο της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης.

Τροπολογία 52
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 ως πληρεξούσιο προκειμένου να 
παρίσταται και να ψηφίζει στη γενική 
συνέλευση εξ ονόματός του, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται σύγκρουση 
συμφερόντων. Ο πληρεξούσιος δεν μπορεί 
να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
υπάγεται σε άλλη κατηγορία δικαιούχων.
Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να 
περιορίζουν τον αριθμό των 
πληρεξούσιων εντολών στο ίδιο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται η εκπροσώπηση, αλλά να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εισηγήτρια προτείνει την απαγόρευση των πληρεξούσιων 
εντολών μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών δικαιούχων. Κατά το ίδιο σκεπτικό, είναι 
σκόπιμο να περιοριστεί ο αριθμός των πληρεξούσιων εντολών ανά πρόσωπο προς αποφυγήν 
καταχρήσεων.

Τροπολογία 53
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 η 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να ορίζει 
εποπτική λειτουργία η οποία θα είναι 
αρμόδια για τη διαρκή παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων και της εκτέλεσης 
των καθηκόντων των προσώπων που είναι 
επιφορτισμένα με διευθυντικά καθήκοντα 
στην εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. 
Πρέπει να υπάρχει αναλογική 
εκπροσώπηση των μελών της εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης στο όργανο που θα 
ασκεί την εν λόγω λειτουργία, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική συμμετοχή τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αναλογική εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών δικαιούχων στο όργανο που ασκεί τα 
εποπτικά καθήκοντα συνιστά εγγύηση διαφανέστερης λειτουργίας προς το συμφέρον όλων των 
μελών.

Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έγκριση της σύστασης θυγατρικών, 
των εξαγορών άλλων οντοτήτων, των 
εξαγορών μετοχών ή δικαιωμάτων σε 
άλλες οντότητες, των συγχωνεύσεων και 
των συμμαχιών·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έγκριση της λήψης δανείων, της 
χορήγησης δανείων και της παροχής 
ασφάλειας ή εγγύησης για δάνεια.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) άσκηση των αρμοδιοτήτων που του 
ανατίθενται από τη γενική συνέλευση των 
μελών.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η γενική συνέλευση είναι το όργανο το οποίο πρέπει να συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό 
αρμοδιοτήτων. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης και τη συνεκτίμηση των διαφόρων τύπων δυνητικής οργάνωσης, απαιτείται η 
ανάθεση ορισμένων από τις αρμοδιότητες αυτές στο όργανο που αναφέρεται στο άρθρο 8.

Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο μπορούν να ασκούνται, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, από το 
διοικητικό συμβούλιο, τη διοίκηση ή το 
εποπτικό συμβούλιο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στην Ευρώπη υπάρχουν ενιαία μοντέλα (μόνο με διοικητικό συμβούλιο) και διττά μοντέλα (με 
διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο). Η οδηγία πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα συνύπαρξης 
αυτών των δύο μοντέλων.

Τροπολογία 59
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: 350.000 ευρώ·
β) καθαρός κύκλος εργασιών: 700.000 
ευρώ·
γ) μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη 
διάρκεια της χρήσης: δέκα.
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Or. fr

Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
πρόσωπα που διαχειρίζονται στην πράξη 
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης και οι 
διευθυντές της, εξαιρουμένων των 
διευθυντών που ασκούν εποπτικά 
καθήκοντα, να διαχειρίζονται την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης με ορθό και 
συνετό τρόπο, με τη χρήση κατάλληλων 
διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών,
καθώς και μηχανισμών εσωτερικού 
ελέγχου.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να
διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που 
διαχειρίζονται στην πράξη τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης και οι 
διευθυντές της διαχειρίζονται την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης με ορθό και 
συνετό τρόπο, με τη χρήση κατάλληλων 
διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, 
καθώς και μηχανισμών εσωτερικού 
ελέγχου.

Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται στην 
πράξη τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες μιας εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης λαμβάνουν εντός 
εύλογων προθεσμιών τις αποφάσεις 
σχετικά με τους όρους αδειοδότησης και 
τη σύναψη των συμβάσεων. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της χορήγησης αδειών. Η 
εισηγήτρια δεν επιδιώκει την επιβολή συγκεκριμένης προθεσμίας, διότι ενδέχεται να είναι 
υπερβολικά μεγάλη ή υπερβολικά μικρή ανάλογα με τον εκάστοτε τομέα, αλλά επισημαίνει ότι η 
προθεσμία αυτή πρέπει να είναι εύλογη. 

Από νομικής πλευράς, η υποχρέωση της παραγράφου 1 βαρύνει τις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης.

Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 62
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 εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
πρέπει να είναι επιμελείς όσον αφορά τη 
συλλογή, τη διαχείριση και τη διανομή
των εσόδων από τα δικαιώματα.

Or. fr

Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
διαχειρίζεται και τηρεί ξεχωριστά τα έσοδα 
από τα δικαιώματα και τυχόν έσοδα που 
προκύπτουν από την επένδυσή τους από τα 

2. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
διαχειρίζεται και τηρεί ξεχωριστά τα έσοδα 
από τα δικαιώματα και τυχόν έσοδα που 
προκύπτουν από την επένδυσή τους, 
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ίδια περιουσιακά στοιχεία της, τα έσοδα 
που προέρχονται από τις υπηρεσίες 
διαχείρισης ή τα έσοδα που προέρχονται 
από οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες.

συμπεριλαμβανομένων των τόκων, από τα 
ίδια περιουσιακά στοιχεία της, τα έσοδα 
που προέρχονται από τις υπηρεσίες 
διαχείρισης ή τα έσοδα που προέρχονται 
από οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες.

Or. fr

Τροπολογία 64
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 χρήση των εσόδων από τα 
δικαιώματα και τυχόν εσόδων που 
προκύπτουν από την επένδυσή τους, 
συμπεριλαμβανομένων των τόκων, με τη 
μορφή κρατήσεων για την κάλυψη των 
εξόδων διαχείρισης επιτρέπεται μόνο 
κατόπιν απόφασης της γενικής 
συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 5 στοιχείο δ).

Or. fr

Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δεν 
έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για 
λογαριασμό της τα έσοδα από τα 
δικαιώματα και τυχόν έσοδα που 
προκύπτουν από την επένδυσή τους, 
συμπεριλαμβανομένων των τόκων.

Or. fr
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Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τα στοιχεία του ενεργητικού 
επενδύονται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται πιθανή σύγκρουση
συμφερόντων·

Or. fr

Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 



PE510.562v01-00 44/70 PR\934456EL.doc

EL

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.

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 και των 
εσόδων που προκύπτουν από την 
επένδυσή τους, όπως αναφέρονται στα 
στοιχεία ε) και στ) του άρθρου 19.

Or. fr

Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι κρατήσεις πρέπει να είναι εύλογες, 
να τελούν σε συνάρτηση με τις υπηρεσίες 
που παρέχει η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης στους δικαιούχους, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των υπηρεσιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, και να καθορίζονται 
σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια. 

Or. fr

Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
κοινοποιούν τους κανόνες σχετικά με τις 
κρατήσεις επί των εσόδων από τα 
δικαιώματα και επί των εσόδων που 
προκύπτουν από την επένδυσή τους πριν 
από την αποδοχή ενός δικαιούχου ως 
μέλους.

Or. fr
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Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία που προτείνεται από την Επιτροπή είναι υπερβολικά μεγάλη. Η εισηγήτρια 
προτείνει τη μείωσή της και επισημαίνει ότι η ανωτέρω νέα προθεσμία μπορεί να παραταθεί 
έως και στους 18 μήνες από την ημερομηνία είσπραξης των εσόδων από τα δικαιώματα.

Τροπολογία 72
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 γενική συνέλευση των 
μελών θα αποφασίζει σχετικά με τη χρήση 
των εν λόγω ποσών σύμφωνα με το άρθρο 
7 παράγραφος 5 στοιχείο β).

Or. fr

Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να 
διεκδικήσουν τα εν λόγω ποσά εντός των 
προθεσμιών και σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας.

Or. fr

Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χορήγηση αδειών Χορήγηση αδειών και όροι χρήσης των 
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δικαιωμάτων

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι δικαιούχοι δεν χορηγούν πάντα άδειες για τη χρήση προστατευόμενων έργων.

Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης και 
οι χρήστες διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις 
για την αδειοδότηση των δικαιωμάτων με 
καλή πίστη, παρέχοντας παράλληλα κάθε 
αναγκαία πληροφορία σχετικά με τις 
αντίστοιχες υπηρεσίες τους.

1. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης και 
οι χρήστες διεξάγουν διαπραγματεύσεις για 
την αδειοδότηση των δικαιωμάτων με 
καλή πίστη. Παρέχουν κάθε αναγκαία 
πληροφορία σχετικά με τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες τους.

Or. fr

Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

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 αντικειμενικά κριτήρια και 
να μην εισάγουν διακρίσεις. Οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης που παρέχουν 
διακρατικές άδειες δικαιωμάτων δεν 
υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ως 
προηγούμενο για άλλα είδη υπηρεσιών, 
ιδίως για τις επιγραμμικές υπηρεσίες, 
τους όρους αδειοδότησης που έχουν 
συμφωνηθεί με έναν χρήστη, σε 
περίπτωση που ο εν λόγω χρήστης 
παρέχει ένα νέο είδος υπηρεσίας το οποίο 
είναι διαθέσιμο στο κοινό για λιγότερο 
από τρία έτη.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει τη μεταφορά του άρθρου 32 στο άρθρο 15 παράγραφος 2 και τη 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ούτως ώστε να καλύπτει όλους τους τομείς, καθώς και τις 
επιγραμμικές και μη επιγραμμικές υπηρεσίες. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών στην αγορά.

Τροπολογία 77
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 εφαρμοζόμενες χρεώσεις θα πρέπει να 
είναι κατάλληλες και να υπολογίζονται 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που
αντικατοπτρίζουν, ειδικότερα, το εύρος, 
τον χαρακτήρα και την αξία της χρήσης
των δικαιωμάτων στο πλαίσιο των
οικονομικών συναλλαγών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει την κωδικοποίηση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 78
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορούν 
να υπολογιστούν οι εφαρμοζόμενες 
χρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 2 
πρέπει να κοινοποιούνται αμελλητί στους 
ενδιαφερόμενους χρήστες.

Or. fr
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Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
ανταποκρίνονται χωρίς καθυστέρηση στα 
αιτήματα των χρηστών και καθορίζουν 
τις πληροφορίες που απαιτούνται για να 
προτείνουν όρους αδειοδότησης. Οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
προσφέρονται να χορηγήσουν άδεια εντός 
εύλογης προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις 90 ημέρες από την 
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης ή 
από την ημερομηνία παραλαβής των 
απαιτούμενων πληροφοριών από τις 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται η πλαισίωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης 
και των χρηστών, επιτρέποντας παράλληλα στα κράτη μέλη να διαθέτουν κάποιο περιθώριο 
ελιγμών.

Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 39 να παρακολουθούν τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 3. 

Or. fr

Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Υποχρεώσεις των χρηστών

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
χρήστες να κοινοποιούν εντός εύλογης 
προθεσμίας στις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης όλες τις πληροφορίες σχετικά 
με τη χρήση των δικαιωμάτων, των 
κατηγοριών δικαιωμάτων, των έργων, 
των ειδών έργων ή άλλων αντικειμένων 
που εκπροσωπούν και είναι απαραίτητες 
για την είσπραξη και τη διανομή των 
εσόδων από τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιβληθεί στους χρήστες υποχρέωση ενημέρωσης ούτως ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να ενεργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας.
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Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή πληροφοριών προς τους 
δικαιούχους σχετικά με τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων τους

Παροχή πληροφοριών προς τα μέλη
σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων 
τους

Or. fr

Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να 
καθιστά διαθέσιμες χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση κατόπιν δεόντως 
αιτιολογημένου σχετικού 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. fr

Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατάλογο των συμφωνιών 
εκπροσώπησης τις οποίες έχει συνάψει, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
άλλες εμπλεκόμενες εταιρείες συλλογικής 

διαγράφεται
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διαχείρισης, του ρεπερτορίου που 
εκπροσωπεί και του εδαφικού πεδίου που 
καλύπτει οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία.

Or. fr

Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κανόνες για τη διανομή των ποσών που 
οφείλονται στους δικαιούχους·

δ) τη γενική πολιτική για τη διανομή των 
ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους·

Or. fr
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Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κανόνες για τα έξοδα διαχείρισης· ε) κανόνες για τα έξοδα διαχείρισης και 
για τις κρατήσεις επί των εσόδων που 
προκύπτουν από την επένδυσή τους·

Or. fr

Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τη γενική πολιτική για τη χρήση 
των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 
12 παράγραφος 2·

Or. fr

Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
συμμόρφωση των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης με τις απαιτήσεις αυτές να 
μπορεί να ελέγχεται στην πράξη από τις 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 39.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε, εν προκειμένω, το άρθρο 40 παράγραφος 1.
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Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συνεκτίμηση, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, τυχόν αλλαγών στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
στοιχείο α),

δ) τη συνεκτίμηση, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, τυχόν αλλαγών στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) και β),

Or. fr

Τροπολογία 92
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
που χορηγεί διακρατικές άδειες για 
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων 
παρέχει στους παρόχους επιγραμμικών 
υπηρεσιών μουσικής, σε μέλη και άλλες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, με 
ηλεκτρονικά μέσα, ενημερωμένες 
πληροφορίες που καθιστούν δυνατό τον 
προσδιορισμό του επιγραμμικού μουσικού 
ρεπερτορίου που εκπροσωπεί. Στις 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται:

α) τα εκπροσωπούμενα μουσικά έργα και, 
ειδικότερα, τα ονοματεπώνυμα των 
καλλιτεχνών και οι τίτλοι των 
ηχογραφήσεων·
β) τα εκπροσωπούμενα δικαιώματα, εν 
όλω ή εν μέρει· και

γ) τα εκπροσωπούμενα κράτη μέλη.

(Το τέλος του άρθρου 23 παράγραφος 1 του κειμένου της Επιτροπής αντιστοιχεί στα στοιχεία α) 
έως γ) της τροπολογίας του Κοινοβουλίου.)
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Or. fr

Τροπολογία 93
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προσθέτει νέο άρθρο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διέπει την επεξεργασία των δεδομένων αυτών στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας.

Τροπολογία 94
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή δύναται να καταρτίζει 
τυποποιημένα έντυπα για τις μεθόδους 
υποβολής αναφορών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 και για τους 
μορφότυπους των τιμολογίων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3. Οι 
εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 41β παράγραφος 2.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δυνατότητα να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών για τη χρήση 
των δικαιωμάτων και τα τιμολόγια που εκδίδονται για τους χρήστες.

Τροπολογία 95
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να διευκρινιστεί ο μη διακριτικός χαρακτήρας της διαχείρισης των δικαιωμάτων, 
επισημαίνοντας ότι οι όροι αδειοδότησης πρέπει να είναι πανομοιότυποι.

Τροπολογία 96
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε σε 
περίπτωση που εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης δεν χορηγεί ή δεν προσφέρεται 
να χορηγήσει διακρατικές άδειες για 

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

επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων ή δεν επιτρέπει σε άλλη εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης να εκπροσωπεί τα 
δικαιώματα αυτά για τέτοιο σκοπό σε 
διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία 
μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο, οι δικαιούχοι που έχουν 
εξουσιοδοτήσει την εν λόγω εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης να εκπροσωπεί τα 
επιγραμμικά δικαιώματά τους επί 
μουσικών έργων να θέτουν τέλος στην 
εξουσιοδότηση που της έχουν 
παραχωρήσει για τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων τους ή να ανακαλούν τα εν 
λόγω δικαιώματα προκειμένου να 
χορηγούν οι ίδιοι διακρατικές άδειες στα 
επιγραμμικά δικαιώματά τους επί 
μουσικών έργων ή μέσω οποιασδήποτε 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης που 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 
παρόντος τίτλου ή μέσω οποιουδήποτε 
άλλου μέρους που εξουσιοδοτούν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί ο αποκλειστικός χαρακτήρας των δικαιωμάτων.

Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 18 παράγραφος 1 στοιχείο α), 18 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 32 και 36 εφαρμόζονται επίσης στις 

Τα άρθρα 18 παράγραφος 1 στοιχείο α), 18 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30 και 36 εφαρμόζονται 
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οντότητες που ανήκουν, εν όλω ή εν μέρει, 
σε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που 
προσφέρει ή χορηγεί διακρατικές άδειες 
για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων.

επίσης στις οντότητες που ανήκουν, εν όλω 
ή εν μέρει, σε εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα 
από εταιρεία συλλογικής διαχείρισης και 
που προσφέρουν ή χορηγούν διακρατικές 
άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί 
μουσικών έργων.

Or. fr

Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
Όροι αδειοδότησης που ισχύουν για 

επιγραμμικές υπηρεσίες
Μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που 
παρέχει διακρατικές άδειες για 
επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων δεν υποχρεούται να χρησιμοποιεί 
ως προηγούμενο για άλλα είδη υπηρεσιών 
τους όρους αδειοδότησης που έχουν 
συμφωνηθεί με έναν πάροχο 
επιγραμμικής μουσικής υπηρεσίας, σε 
περίπτωση που ο πάροχος επιγραμμικής 
μουσικής υπηρεσίας παρέχει ένα νέο 
είδος υπηρεσίας το οποίο είναι διαθέσιμο 
στο κοινό για λιγότερο από τρία έτη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο ενσωματώνεται στο άρθρο 15.

Τροπολογία 99
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33
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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. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία επί του άρθρου 2.

Τροπολογία 100
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίλυση διαφορών για τα μέλη και τους 
δικαιούχους

Διαδικασίες υποβολής καταγγελίας

Or. fr
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Τροπολογία 101
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 102
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
απαντούν εγγράφως στις καταγγελίες που 
διατυπώνονται από μέλη ή δικαιούχους. Σε 
περίπτωση που η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης αρνείται την καταγγελία, 
πρέπει να αιτιολογεί την άρνησή της.

2. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
απαντούν εγγράφως στις καταγγελίες που 
διατυπώνονται από μέλη, δικαιούχους ή
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης για 
λογαριασμό των οποίων αναλαμβάνουν 
τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο 
συμφωνίας εκπροσώπησης . Σε 
περίπτωση που η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης αρνείται την καταγγελία, 
πρέπει να αιτιολογεί την άρνησή της.

Or. fr
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Τροπολογία 103
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέρη δεν πρέπει να εμποδίζονται 
όσον αφορά τη διεκδίκηση και 
προάσπιση των δικαιωμάτων τους 
ενώπιον δικαστηρίου με την άσκηση 
προσφυγής.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 104
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίλυση διαφορών για τους χρήστες Διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών

Or. fr

Τροπολογία 105
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 δύνανται να προβλέπουν
ότι οι διαφορές που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μεταξύ 
των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, 
των μελών των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης, των δικαιούχων ή των 
χρηστών παραπέμπονται σε ταχεία, 
ανεξάρτητη και αμερόληπτη διαδικασία 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
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Τροπολογία 106
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για τους σκοπούς του τίτλου ΙΙΙ, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ακόλουθες 
διαφορές μιας εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης που χορηγεί ή προσφέρεται 
να χορηγήσει διακρατικές άδειες για 
επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων να μπορούν να παραπέμπονται σε 
ανεξάρτητη και αμερόληπτη διαδικασία 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών:
α) διαφορές με υφιστάμενο ή δυνητικό 
πάροχο επιγραμμικής μουσικής 
υπηρεσίας σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 22, 23 και 25·
β) διαφορές με έναν ή περισσότερους 
δικαιούχους σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 και 
30·
γ) διαφορές με άλλη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 24, 25, 26, 28 και 29.

Or. fr

Τροπολογία 107
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που η υποχρέωση που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 υλοποιείται 
με την προσφυγή σε ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο όργανο επίλυσης διαφορών, 
τούτο δεν εμποδίζει τα μέρη από τη 
διεκδίκηση και προάσπιση των 

διαγράφεται
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δικαιωμάτων τους ενώπιον δικαστηρίου 
με την άσκηση προσφυγής.

Or. fr

Τροπολογία 108
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 διαγράφεται
Εναλλακτική επίλυση διαφορών

1. Για τους σκοπούς του τίτλου ΙΙΙ, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ακόλουθες 
διαφορές μιας εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης που χορηγεί ή προσφέρεται 
να χορηγήσει διακρατικές άδειες για 
επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών 
έργων να μπορούν να παραπέμπονται σε 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο όργανο 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών:
α) διαφορές με υφιστάμενο ή δυνητικό 
πάροχο επιγραμμικής μουσικής 
υπηρεσίας σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 22, 23 και 25
β) διαφορές με έναν ή περισσότερους 
δικαιούχους σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 και 
30·
γ) διαφορές με άλλη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 24, 25, 26, 28 και 29.
2. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
ενημερώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα των 
εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης 
διαφορών, όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.
3. Οι διαδικασίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 2 δεν εμποδίζουν τα 
μέρη από τη διεκδίκηση και προάσπιση 
των δικαιωμάτων τους ενώπιον 
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δικαστηρίου με την άσκηση προσφυγής.

Or. fr

Τροπολογία 109
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36α
Επίλυση διαφορών

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διαφορές μεταξύ των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών 
όσον αφορά κυρίως τους ισχύοντες και 
προτεινόμενους όρους αδειοδότησης, τις 
χρεώσεις και οποιαδήποτε άρνηση 
χορήγησης άδειας να μπορούν να 
παραπεμφθούν σε δικαστήριο ή σε 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο όργανο 
επίλυσης διαφορών.
2. Τα άρθρα 34, 35 και 36α παράγραφος 1 
δεν θίγουν το δικαίωμα των μερών να 
διεκδικούν και να υπερασπίζονται τα 
δικαιώματά τους ενώπιον δικαστηρίου με 
την άσκηση προσφυγής.

Or. fr

Τροπολογία 110
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καταγγελίες Έλεγχος εφαρμογής της οδηγίας

Or. fr
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Τροπολογία 111
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να
ορίζονται διαδικασίες στο πλαίσιο των 
οποίων τα μέλη μιας εταιρείας
συλλογικής διαχείρισης, οι δικαιούχοι, οι 
χρήστες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
καταγγελίες που αφορούν τις 
δραστηριότητες των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης που διέπονται 
από την παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες 
αρχές οι οποίες μεριμνούν ώστε οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που είναι 
εγκατεστημένες στην επικράτειά τους να
τηρούν τις διατάξεις του εθνικού δικαίου
που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογήν της 
παρούσας οδηγίας. 

Or. fr

Τροπολογία 112
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
ορίζονται διαδικασίες στο πλαίσιο των 
οποίων τα μέλη μιας εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης, οι δικαιούχοι, οι 
χρήστες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να 
μπορούν να υποβάλλουν στις αρμόδιες 
αρχές καταγγελίες που αφορούν τις 
δραστηριότητες των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης που διέπονται 
από την παρούσα οδηγία.

Or. fr

Τροπολογία 113
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. 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.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους ανωτέρω κανόνες το 
αργότερο έως τις [ημερομηνία] και της 
γνωστοποιούν αμελλητί κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Or. fr

Τροπολογία 114
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στα άρθρα 15, 21, 37, 38 και 
40 το αργότερο έως τις [ημερομηνία].

Or. fr

Τροπολογία 115
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται ότι 
τις διαδικασίες καταγγελιών που 

διαγράφεται
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 
διαχειρίζονται αρμόδιες αρχές που είναι 
εξουσιοδοτημένες να διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του εθνικού 
δικαίου οι οποίες θεσπίζονται σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. fr

Τροπολογία 116
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται
Επιβολή κυρώσεων ή μέτρων

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.
2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους κανόνες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 έως τις [ημερομηνία] 
και κοινοποιούν αμελλητί κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Or. fr

Τροπολογία 117
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στα 
άρθρα 21, 37, 38 και 40 έως τις 
[ημερομηνία].

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στα 
άρθρα 15, 21, 37, 38 και 40 έως τις 
[ημερομηνία]. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί 
τις πληροφορίες αυτές στον ιστότοπό της.

Or. fr

Τροπολογία 118
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις 
πληροφορίες αυτές στον ιστότοπό της.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 119
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 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.

Or. fr
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Τροπολογία 120
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41α
Προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που απορρέει από την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών1.
______________
1 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

Or. fr

Τροπολογία 121
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41β
Ειδική επιτροπή

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή 
αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.
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Τροπολογία 122
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο την [12 μήνες από την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας]. Ανακοινώνουν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο την [18 μήνες από την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας]. Ανακοινώνουν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν
λόγω διατάξεων.
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