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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης στηρίζει γενικά την πρόταση της Επιτροπής να παραταθεί η διάρκεια 
προστασίας για τους ερμηνευτές ή εκτελεστές και τους παραγωγούς φωνογραφημάτων από 
τα 50 στα 95 έτη. Ο συντάκτης, εκτιμώντας ότι η πρόταση αποτελεί λογική απόρροια του 
γεγονότος ότι οι ερμηνευτές ή εκτελεστές επιβιώνουν όλο και περισσότερο της περιόδου 
προστασίας των 50 ετών, δεν προτείνει καμία τροπολογία όσον αφορά την παράταση αυτή.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης συνοδευτικά μέτρα, όπως η δημιουργία ταμείου για τους 
μουσικούς συνοδείας, και επιδιώκει επιπλέον να καθιερώσει έναν ομοιόμορφο τρόπο 
υπολογισμού της διάρκειας προστασίας που ισχύει για μια μουσική σύνθεση με στίχους ή 
κείμενο που περιέχει τις συνεισφορές διαφόρων δημιουργών. Διάφορα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν διαφορετικά συστήματα για τις συνθέσεις που είναι έργα κοινής δημιουργίας. 
Τούτο οδηγεί σε δυσκολίες τόσο στη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
σε ολόκληρη την Κοινότητα όσο και στη διασυνοριακή διανομή των δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης που γίνεται στα διαφορετικά κράτη μέλη. Ο συντάκτης στηρίζει την πρόταση 
εναρμονισμού των κανόνων σχετικά με το θέμα αυτό εκτιμώντας ότι οι σημερινές αποκλίσεις 
εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Ο συντάκτης στηρίζει μεν γενικά την ιδέα της καθιέρωσης ρητρών «εκμετάλλευσης ή 
στέρησης (use it or lose it)» στις συμβάσεις μεταξύ των ερμηνευτών ή εκτελεστών και των 
παραγωγών φωνογραφημάτων, υποστηρίζει όμως ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες 
τροποποιήσεις σε αυτό το μέρος της πρότασης. 

Πρώτον, στην περίπτωση διαφόρων ερμηνευτών ή εκτελεστών που ηχογραφούνται μαζί, η 
πρόταση, υπό τη σημερινή της μορφή, τους υποχρεώνει να δρουν από κοινού όταν 
καταγγέλλουν τις συμβάσεις μεταβίβασης ή εκχώρησης που έχουν συνάψει. Τούτο σημαίνει 
ότι 50 έτη μετά την ηχογράφηση, οι ερμηνευτές ή εκτελεστές πρέπει να συμφωνήσουν για 
μια τέτοια πράξη. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό και ο συντάκτης υποστηρίζει ότι τούτο πρέπει 
να αλλάξει και να επιτρέπεται στους εκτελεστές να ενεργούν μεμονωμένα.
Δεύτερον, η πρόταση, υπό τη σημερινή της μορφή, προβλέπει ότι πρέπει να δίδεται στον 
ερμηνευτή ή εκτελεστή εύλογη χρονική περίοδος για την εκμετάλλευση της εκτέλεσής του, 
τα δικαιώματα της οποίας πρόκειται να λήξουν. Ωστόσο, στην πρόταση προτείνεται για τον 
σκοπό αυτό περίοδος ενός έτους. Ο συντάκτης δεν θεωρεί ότι ένα έτος αποτελεί εύλογο 
χρονικό διάστημα και είναι της άποψης ότι περίοδος πέντε ετών είναι καταλληλότερη για τον 
σκοπό αυτό.

Ο συντάκτης προτείνει επίσης να περιληφθεί τροπολογία με την οποία καλείται η Επιτροπή 
να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία 
των μεταβατικών μέτρων μετά από πέντε χρόνια.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές αρχίζουν 
εν γένει τη σταδιοδρομία τους σε νεαρή 
ηλικία και η σημερινή πεντηκονταετής 
διάρκεια προστασίας όσον αφορά τις 
ερμηνείες ή εκτελέσεις που έχουν 
ενσωματωθεί σε φωνογραφήματα και 
όσον αφορά τα φωνογραφήματα συχνά 
δεν προστατεύει τις ερμηνείες ή εκτελέσεις 
τους σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. Οι 
εκτελεστές αντιμετωπίζουν ως εκ τούτου 
ένα εισοδηματικό κενό προς το τέλος του 
βίου τους. Επίσης, συχνά δεν είναι σε θέση 
να στηριχθούν στα δικαιώματά τους 
προκειμένου να αποτρέψουν ή να 
περιορίσουν απαράδεκτες χρήσεις των 
ερμηνειών ή εκτελέσεών τους που 
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του βίου 
τους. 

(5) Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές αρχίζουν 
εν γένει τη σταδιοδρομία τους σε νεαρή 
ηλικία και η σημερινή πεντηκονταετής 
διάρκεια προστασίας όσον αφορά τις 
υλικές ενσωματώσεις των ερμηνειών ή 
εκτελέσεων συχνά δεν προστατεύει τις 
ερμηνείες ή εκτελέσεις τους σε όλη τη 
διάρκεια του βίου τους. Οι εκτελεστές 
αντιμετωπίζουν ως εκ τούτου ένα 
εισοδηματικό κενό προς το τέλος του βίου 
τους. Επίσης, συχνά δεν είναι σε θέση να 
στηριχθούν στα δικαιώματά τους 
προκειμένου να αποτρέψουν ή να 
περιορίσουν απαράδεκτες χρήσεις των 
ερμηνειών ή εκτελέσεών τους που 
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του βίου 
τους.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργική συνεισφορά όλων των ερμηνευτών ή εκτελεστών πρέπει να αναγνωρίζεται και 
να αντικατοπτρίζεται στην τροποποίηση της οδηγίας. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει 
να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της πρότασης ούτως ώστε να μπορούν και οι ερμηνευτές ή 
εκτελεστές του οπτικοακουστικού τομέα να επωφελούνται της παρατεταμένης περιόδου 
προστασίας. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να διαγραφεί η διάκριση μεταξύ της υλικής 
ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης σε φωνογράφημα και της υλικής ενσωμάτωσης σε 
άλλο μέσο. (Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 3 - παράγραφος 1 της οδηγίας 
2006/116/EΚ).

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξηΑιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διάρκεια προστασίας για τις υλικές 
ενσωματώσεις των ερμηνειών ή 
εκτελέσεων και για τα φωνογραφήματα 
πρέπει επομένως να επεκταθεί στα 95 έτη 

(7) Η διάρκεια προστασίας για τις υλικές 
ενσωματώσεις των ερμηνειών ή 
εκτελέσεων και για τα φωνογραφήματα 
πρέπει επομένως να επεκταθεί στα 95 έτη 
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από τη δημοσίευση του φωνογραφήματος 
και της ερμηνείας ή εκτέλεσης που έχει 
ενσωματωθεί σε αυτό. Εάν το 
φωνογράφημα ή η ερμηνεία ή εκτέλεση 
που έχει ενσωματωθεί σε ένα 
φωνογράφημα δεν έχει δημοσιευθεί μέσα 
στα πρώτα 50 έτη, τότε η διάρκεια
προστασίας πρέπει να ισχύει για 95 έτη 
από την πρώτη παρουσίαση στο κοινό.

μετά από το σχετικό σημείο 
ενεργοποίησης.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργική συνεισφορά όλων των ερμηνευτών ή εκτελεστών πρέπει να αναγνωρίζεται και 
να αντικατοπτρίζεται στην τροποποίηση της οδηγίας. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει 
να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της πρότασης ούτως ώστε να μπορούν και οι ερμηνευτές ή 
εκτελεστές του οπτικοακουστικού τομέα να επωφελούνται της παρατεταμένης περιόδου 
προστασίας. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να διαγραφεί η διάκριση μεταξύ της υλικής 
ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης σε φωνογράφημα και της υλικής ενσωμάτωσης σε 
άλλο μέσο. (Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 3 - παράγραφος 1 της οδηγίας 
2006/116/EΚ).

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για λόγους ασφαλείας δικαίου, πρέπει 
να οριστεί ότι, ελλείψει σαφών ενδείξεων 
περί του αντιθέτου, η συμβατική 
μεταβίβαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων
επί της υλικής ενσωμάτωσης της 
ερμηνείας ή εκτέλεσης που έχει 
συμφωνηθεί πριν από την ημερομηνία 
κατά την οποία τα κράτη μέλη πρόκειται 
να εγκρίνουν τα μέτρα για την εφαρμογή 
της οδηγίας θα συνεχίσει να παράγει 
αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της 
παρατεταμένης περιόδου προστασίας.

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να παραμένουν 
ελεύθερα να θεσπίζουν διατάξεις σχετικά 
με την ερμηνεία, προσαρμογή, καταγγελία 
και περαιτέρω εκτέλεση συμβάσεων που 
διέπουν τη μεταβίβαση ή εκχώρηση των 
δικαιωμάτων του ερμηνευτή ή εκτελεστή 
επί της υλικής ενσωμάτωσης της 
ερμηνείας ή εκτέλεσής του σε παραγωγό 
φωνογραφημάτων και οι οποίες έχουν 
συναφθεί πριν από την παράταση της 
διάρκειας προστασίας που απορρέει από 
την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο οι προτάσεις τροπολογίας της οδηγίας 2006/116/ΕΚ να τροποποιήσουν τους 
κανόνες που ισχύουν στα κράτη μέλη και διέπουν την ερμηνεία, προσαρμογή, καταγγελία και 
περαιτέρω εκτέλεση συμβάσεων μεταβίβασης ή εκχώρησης των δικαιωμάτων του ερμηνευτή ή 
εκτελεστή σε παραγωγό φωνογραφημάτων. Για το λόγο αυτό, οι εθνικοί κανόνες σχετικά με τον 
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τρόπο μεταβίβασης ή εκχώρησης των δικαιωμάτων των ερμηνευτών ή εκτελεστών και σχετικά 
με τον τρόπο καταγγελίας αυτών των συμβάσεων μεταβίβασης ή εκχώρησης πρέπει να διέπουν 
την εφαρμογή της ρήτρας «εκμετάλλευσης ή στέρησης (use it or lose it)» που προβλέπεται στο 
άρθρο 10α, παράγραφος 6.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το πρώτο μεταβατικό συνοδευτικό 
μέτρο δεν πρέπει να συνεπάγεται 
δυσανάλογο διοικητικό φόρτο για τους 
μικρούς και μεσαίους παραγωγούς 
φωνογραφημάτων. Επομένως, τα κράτη 
μέλη θα είναι ελεύθερα να χορηγούν 
απαλλαγή σε ορισμένους παραγωγούς 
φωνογραφημάτων που κρίνονται μικροί 
και μεσαίοι λόγω των ετήσιων εσόδων 
που αποκομίζουν από την εμπορική 
εκμετάλλευση φωνογραφημάτων.

διαγράφεται

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα χρηματικά αυτά ποσά πρέπει να 
προορίζονται αποκλειστικά προς όφελος 
των ερμηνευτών ή εκτελεστών των οποίων 
οι ερμηνείες ή εκτελέσεις έχουν 
ενσωματωθεί σε ένα φωνογράφημα και οι 
οποίοι έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματά 
τους στον παραγωγό φωνογραφημάτων με 
αντάλλαγμα μια εφάπαξ πληρωμή. Τα 
χρήματα που δεσμεύονται με αυτόν τον 
τρόπο πρέπει να διανέμονται στους μη 
επώνυμους ερμηνευτές ή εκτελεστές 
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε ατομική 
βάση. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτήσουν να ανατεθεί η διανομή των 
χρημάτων αυτών στις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης που εκπροσωπούν τους 

(13) Τα χρηματικά αυτά ποσά πρέπει να 
προορίζονται αποκλειστικά προς όφελος 
των ερμηνευτών ή εκτελεστών των οποίων 
οι ερμηνείες ή εκτελέσεις έχουν 
ενσωματωθεί σε ένα φωνογράφημα και οι 
οποίοι έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματά 
τους στον παραγωγό φωνογραφημάτων με 
αντάλλαγμα μια εφάπαξ πληρωμή. Τα 
χρήματα που δεσμεύονται με αυτόν τον 
τρόπο πρέπει να διανέμονται στους μη 
επώνυμους ερμηνευτές ή εκτελεστές 
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε ατομική 
βάση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι η διανομή των 
χρημάτων αυτών ανατίθεται στις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν 



AD\758874EL.doc 7/13 PE415.148v04-00

EL

ερμηνευτές ή εκτελεστές. Οι εθνικές 
διατάξεις περί μη διανεμητέων 
εισοδημάτων είναι δυνατόν να 
εφαρμοστούν όταν ανατίθεται η διανομή 
των χρημάτων αυτών στις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης. 

τους ερμηνευτές ή εκτελεστές. Οι εθνικές 
διατάξεις περί μη διανεμητέων 
εισοδημάτων είναι δυνατόν να 
εφαρμοστούν.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) Προκειμένου να 
επανεξισορροπηθούν οι συμβάσεις με τις 
οποίες οι ερμηνευτές ή εκτελεστές 
εκχωρούν τα αποκλειστικά τους 
δικαιώματα, έναντι εισπράξεων από τα 
δικαιώματα εκμετάλλευσης, σε παραγωγό 
φωνογραφημάτων, ένας επιπλέον όρος 
που προσαρτάται στην παράταση της 
διάρκειας προστασίας πρέπει να είναι η 
"μηδενική βάση" για εκείνους τους 
ερμηνευτές ή εκτελεστές οι οποίοι έχουν 
εκχωρήσει τα προαναφερθέντα 
αποκλειστικά δικαιώματά τους σε 
παραγωγούς φωνογραφημάτων έναντι 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή αμοιβής. 
Προκειμένου οι ερμηνευτές ή εκτελεστές 
να επωφελούνται πλήρως της 
παρατεταμένης περιόδου προστασίας, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, βάσει των 
συμφωνιών μεταξύ παραγωγών 
φωνογραφημάτων και ερμηνευτών ή 
εκτελεστών, τα δικαιώματα 
εκμετάλλευσης ή οι αμοιβές που 
καταβάλλονται στους ερμηνευτές ή 
εκτελεστές κατά την διάρκεια της 
παρατεταμένης περιόδου δεν 
επηρεάζονται από προκαταβολές ή 
συμβατικά καθορισμένες κρατήσεις.

Αιτιολόγηση
Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη για να μπορούν οι ερμηνευτές ή εκτελεστές να λαμβάνουν στο 
σύνολό τους τα οφειλόμενα εκ των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης κατά την παρατεταμένη 
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περίοδο προστασίας, χωρίς να μπορούν οι εταιρίες να αρνηθούν την καταβολή με την 
δικαιολογία ότι ακόμα δεν έχουν αφαιρεθεί από αυτά οι προκαταβολές. Χωρίς αυτήν την 
πρόσθετη διάταξη, η παράταση της περιόδου προστασίας μπορεί να ωφελήσει τελικά μόνο μια 
μικρή ομάδα επώνυμων καλλιτεχνών. 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Όταν ένα φωνογράφημα περιέχει 
την υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή 
εκτελέσεων ενός πλήθους εκτελεστών, τα 
κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
αποφασίζουν εάν οι ερμηνευτές ή 
εκτελεστές μπορούν να καταγγείλουν τη 
μεταβίβαση ή εκχώρηση από κοινού ή 
μεμονωμένα.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/116/EΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε άλλο μέσο 
εκτός από φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται 50 χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής 
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
ποια έγινε πρώτη,

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε άλλο μέσο 
εκτός από φωνογράφημα, τα δικαιώματα 
αποσβέννυνται 95 χρόνια από την 
ημερομηνία της πρώτης αυτής 
δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής 
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το 
ποια έγινε πρώτη,

Αιτιολόγηση
Η διαφοροποίηση μεταξύ μουσικών εκτελεστών και εκτελεστών του οπτικοακουστικού τομέα 
είναι εντελώς απαράδεκτη, δεδομένου ότι η οδηγία 93/98/ΕΚ, της οποίας κωδικοποιημένη 
έκδοση αποτελεί η οδηγία 2006/116/ΕΚ, δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ εκτελεστών, όπερ 
σημαίνει ότι η δημιουργία διαφορετικών καθεστώτων για την ίδια κατηγορία εκτελεστών θα 
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συνιστούσε διακριτική μεταχείριση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο και θα ήταν αντίθετη με 
τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, δεν υπάρχει λόγος για την εισαγωγή παρόμοιων 
διακρίσεων.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/EΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι 
ένας παραγωγός φωνογραφημάτων του 
οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, 
κατά τη διάρκεια του έτους που 
προηγείται αυτού για το οποίο 
καταβάλλεται η εν λόγω αμοιβή, δεν 
υπερβαίνει το κατώτατο όριο των 2 
εκατομμυρίων €, δεν θα έχει την 
υποχρέωση να δεσμεύσει τουλάχιστον το 
20 τοις εκατό των εισοδημάτων που έχει 
αποκομίσει, κατά τη διάρκεια του έτους 
που προηγείται αυτού για το οποίο 
καταβάλλεται η εν λόγω αμοιβή, από την 
αναπαραγωγή, τη διανομή και τη διάθεση 
εκείνων των φωνογραφημάτων για τα 
οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 
1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν 
τροποποιηθεί από την οδηγία [// να 
συμπληρωθεί: ο αριθμός της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο 
παραγωγός φωνογραφημάτων δεν 
προστατεύονται πλέον στις 31 
Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση
Αφού το συνοδευτικό μεταβατικό μέτρο του 20% υπολογίζεται με βάση τα καθαρά έσοδα, δεν 
θα υπάρχουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις των ΜΜΕ· επομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
όλοι οι ερμηνευτές ή εκτελεστές θα λάβουν αυτά τα ποσά, είναι λογικό να συμπεριλαμβάνονται 
στο μέτρο.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/EΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν 
εάν και σε ποιο βαθμό μπορεί να 
επιβληθεί η διαχείριση του δικαιώματος 
να λαμβάνεται ετήσια συμπληρωματική 
αμοιβή που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
διαχείριση του δικαιώματος ετήσιας 
συμπληρωματικής αμοιβής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 ανατίθεται 
στην εταιρία συλλογικής διαχείρισης.

Αιτιολόγηση
Προκειμένου να απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες, η διαχείριση της ετήσιας 
συμπληρωματικής αμοιβής πρέπει να ανατίθεται στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης.
(Συνδέεται με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 13)

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/116/EΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν, μετά τη στιγμή κατά την οποία, 
δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 
με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί 
από την οδηγία [// να συμπληρωθεί:
αριθμός της παρούσας τροποποιητικής 
οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής 
και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν 
προστατεύονται πλέον όσον αφορά την 
υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή 
εκτέλεσης και το φωνογράφημα, 
αντιστοίχως, ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων παύει να προσφέρει 
προς πώληση αντίγραφα του 
φωνογραφήματος σε επαρκή ποσότητα ή 
να το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό, με 
ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει 

6. Εάν, μετά τη στιγμή κατά την οποία, 
δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 
με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί 
από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: 
αριθμός της παρούσας τροποποιητικής 
οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής 
και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν 
προστατεύονται πλέον όσον αφορά την 
υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή 
εκτέλεσης και το φωνογράφημα, 
αντιστοίχως, ο παραγωγός 
φωνογραφημάτων παύει να προσφέρει
προς πώληση αντίγραφα του 
φωνογραφήματος σε επαρκή ποσότητα ή 
να το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό, με 
ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει 
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πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που 
μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση μεταβίβασης ή 
εκχώρησης. Όταν ένα φωνογράφημα 
περιέχει την υλική ενσωμάτωση των 
ερμηνειών ή εκτελέσεων ενός πλήθους 
εκτελεστών, αυτοί μπορούν μόνο από 
κοινού να καταγγείλουν τις συμβάσεις 
μεταβίβασης ή εκχώρησης που έχουν 
συνάψει. Εάν η σύμβαση μεταβίβασης ή 
εκχώρησης διακοπεί σύμφωνα με τις
προτάσεις 1 ή 2, λήγουν τα δικαιώματα του 
παραγωγού φωνογραφημάτων επί του 
φωνογραφήματος.

πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που 
μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, ο 
ερμηνευτής ή εκτελεστής μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση μεταβίβασης ή 
εκχώρησης. Όταν ένα φωνογράφημα 
περιέχει την υλική ενσωμάτωση των 
ερμηνειών ή εκτελέσεων ενός πλήθους 
εκτελεστών, αυτοί μπορούν να 
καταγγείλουν, σύμφωνα με τις 
εφαρμοστέες εθνικές νομοθετικές 
διατάξεις, τις συμβάσεις μεταβίβασης ή 
εκχώρησης που έχουν συνάψει. Εάν η 
σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης 
διακοπεί σύμφωνα με τις προτάσεις 1 ή 2, 
λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού 
φωνογραφημάτων επί του 
φωνογραφήματος.

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση να ενεργούν οι ερμηνευτές ή εκτελεστές από κοινού δεν είναι ρεαλιστική. 

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 4.
Οδηγία 2006/116/EΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 6 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν, ένα έτος μετά τη στιγμή κατά την 
οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 
και 2 με τη μορφή που είχε πριν 
τροποποιηθεί από την οδηγία [// να 
συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο εκτελεστής 
και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν 
προστατεύονται πλέον όσον αφορά την 
υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή 
εκτέλεσης και το φωνογράφημα, 
αντιστοίχως, το φωνογράφημα δεν έχει 
καταστεί διαθέσιμο στο κοινό, με 
ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει 
πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που 
μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, 

Εάν, πέντε έτη μετά τη στιγμή κατά την 
οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 
και 2 με τη μορφή που είχε πριν 
τροποποιηθεί από την οδηγία [// να 
συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο εκτελεστής 
και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν 
προστατεύονται πλέον όσον αφορά την 
υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή 
εκτέλεσης και το φωνογράφημα, 
αντιστοίχως, το φωνογράφημα δεν έχει 
καταστεί διαθέσιμο στο κοινό, με 
ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει 
πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που 
μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, 
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λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού 
φωνογραφημάτων στο φωνογράφημα και 
τα δικαιώματα των εκτελεστών στην υλική 
ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής 
τους.»

λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού 
φωνογραφημάτων στο φωνογράφημα και 
τα δικαιώματα των εκτελεστών στην υλική 
ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής 
τους.»

Αιτιολόγηση

 Η υποχρέωση να ενεργούν οι ερμηνευτές ή εκτελεστές από κοινού δεν είναι ρεαλιστική. 
Επιπλέον, στην αιτιολογική σκέψη 16 αναφέρεται ότι ο ερμηνευτής ή εκτελεστής πρέπει να έχει 
στη διάθεσή του εύλογη χρονική περίοδο για την εκμετάλλευση της εκτέλεσής του, τα 
δικαιώματα της οποίας πρόκειται να λήξουν. Ωστόσο, η περίοδος ενός έτους δεν θεωρείται 
εύλογη χρονική περίοδος· περίοδος πέντε ετών είναι καταλληλότερη.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5α (νέο)
Οδηγία 2006/116/EΚ
Άρθρο 11α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
« Άρθρο 11a
Υποβολή έκθεσης
Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας .../.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ...*, 
η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εκτέλεση των διατάξεων 
του άρθρου 10α, παράγραφοι 3 έως 5 της 
παρούσας οδηγίας."
* ΕΕ: Παρεμβάλλονται ο αριθμός και η 
ημερομηνία της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η υποβολή έκθεσης θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να 
παρακολουθήσουν τις επιπτώσεις των αλλαγών, ιδιαίτερα σε σχέση με τα μεταβατικά μέτρα.
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