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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα  105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο  7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα αμετάβλητα 
τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να 
τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με 
έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα 
αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται 
στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα 
οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου 
(για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε 
μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και 
ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0464),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251(2) και τα άρθρα 47(2), 55 και 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0281/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6 
0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

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 και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο -1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2006/116/EΚ
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
αιτιολογική σκέψη:
(14 α) Προκειμένου να 
επανεξισορροπηθούν οι συμβάσεις με τις 
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οποίες οι εκτελεστές εκχωρούν τα 
αποκλειστικά τους δικαιώματα, επί τη 
βάσει των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, 
σε παραγωγό φωνογραφημάτων, ένας 
επιπλέον όρος που προσαρτάται στην 
παράταση της διάρκειας προστασίας 
πρέπει να είναι η "μηδενική βάση" για 
τους εκτελεστές εκείνους που έχουν 
εκχωρήσει τα προαναφερθέντα 
αποκλειστικά δικαιώματά τους σε 
παραγωγούς φωνογραφημάτων έναντι 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή αμοιβής.  
Προκειμένου οι εκτελεστές να 
επωφεληθούν πλήρως της παρατεταμένης  
περιόδου προστασίας, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να διασφαλίσουν ότι, βάσει των 
συμφωνιών μεταξύ παραγωγών 
φωνογραφημάτων και εκτελεστών, τα 
δικαιώματα εκμετάλλευσης ή οι αμοιβές 
που καταβάλλονται στους εκτελεστές 
στην διάρκεια της παρατεταμένης 
περιόδου δεν επηρεάζονται από 
προκαταβολές ή συμβατικά καθορισμένες 
κρατήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη για να μπορούν οι εκτελεστές να λαμβάνουν στο σύνολό τους 
τα οφειλόμενα εκ των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης κατά την παρατεταμένη περίοδο 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 2

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/116/EΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – δεύτερη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η δεύτερη φράση του άρθρου 3 1) Η δεύτερη φράση του άρθρου 3 
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παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

«Ωστόσο, «Ωστόσο, 
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 πενήντα 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,

αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε 
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.»

αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη 
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο 
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν 
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε 
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.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάκριση που γίνεται 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 
αντιβαίνει το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, δεν υπάρχει λόγος για την εισαγωγή 
παρόμοιων διακρίσεων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης τάσσεται υπέρ της πρότασης της Επιτροπής, στόχος της οποίας 
είναι να βελτιώσει την κοινωνική κατάσταση των εκτελεστών, και ειδικότερα των μουσικών 
συνοδείας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εκτελεστές επιβιώνουν όλο και 
περισσότερο της περιόδου προστασίας 50 ετών που ισχύει για τις εκτελέσεις τους.

Η κύρια πρόταση που περιέχεται στην οδηγία είναι η παράταση της διάρκειας για τους 
εκτελεστές και τους παραγωγούς φωνογραφημάτων από τα 50 στα 95 χρόνια, πλαισιωμένη 
από διάφορα συνοδευτικά μέτρα όπως η δημιουργία ενός ταμείου για τους μουσικούς 
συνοδείας και η καθιέρωση ρητρών «εκμετάλλευσης ή στέρησης» στις συμβάσεις μεταξύ των 
εκτελεστών και των παραγωγών φωνογραφημάτων. 
Από νομική άποψη, οι προτάσεις αποσκοπούν στην τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ 
της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων. Η εν λόγω οδηγία κωδικοποίησε και 
αντικατέστησε την οδηγία 93/98/ΕΟΚ περί εναρμονίσεως της διάρκειας προστασίας του 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενών δικαιωμάτων χωρίς να 
επιφέρει σημαντικές αλλαγές. 

Σκοπός των προτάσεων είναι η ωφέλεια τόσο των εκτελεστών όσο και των παραγωγών. 
Η παρατεταμένη περίοδος είναι προς όφελος των εκτελεστών που θα εξακολουθήσουν να 
κερδίζουν χρήματα για πρόσθετο χρονικό διάστημα. Μία περίοδος προστασίας διάρκειας 95 
ετών θα γεφυρώσει το εισοδηματικό χάσμα που αντιμετωπίζουν οι εκτελεστές όταν κλείσουν 
τα 70 και χάνουν την προστασία που απολάμβαναν οι πρώτες ηχογραφήσεις που έκαναν πριν 
κλείσουν τα 30. Θα συνεχίσουν έτσι να δικαιούνται αμοιβή λόγω αναμετάδοσης, λόγω 
δημόσιας εκτέλεσης σε μέρη όπως μπαρ και ντισκοτέκ καθώς και πληρωμές αποζημίωσης για 
την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση. 
Η παρατεταμένη περίοδος είναι επίσης προς όφελος των παραγωγών δίσκων. Θα γίνει αιτία 
πρόσθετων κερδών από την πώληση των δίσκων στα καταστήματα και στο Διαδίκτυο. 
Οι προτάσεις εισαγάγουν επίσης έναν ομοιόμορφο τρόπο υπολογισμού της περιόδου 
προστασίας όσον αφορά μουσικές συνθέσεις που έχουν γραφεί από πολλούς συντελεστές, 
όπως συμβαίνει με την συντριπτική πλειοψηφία των μουσικών κομματιών. Σε ολόκληρη την 
ΕΕ, η περίοδος προστασίας μιας μουσικής σύνθεσης θα εκπνεύσει 70 χρόνια μετά τον θάνατο 
του τελευταίου δημιουργού, είτε συνθέτη είτε στιχουργού. 

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής να εφαρμόσει μια ομοιόμορφη μέθοδο υπολογισμού 
της διάρκειας προστασίας των μουσικών συνθέσεων με στίχους, η περίοδος προστασίας μιας 
μουσικής σύνθεσης με στίχους θα υπολογίζεται με τον θάνατο του τελευταίου δημιουργού. 
στιχουργού ή συνθέτη της μουσικής.

Οι υφιστάμενες διαφορές σχετικά με την προστασία, ιδίως μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, 
προκαλούν νομική αβεβαιότητα και πειρατεία ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον που στερείται 
περιορισμών και όπου τα έργα χρησιμοποιούνται ταυτοχρόνως σε διαφορετικές χώρες. Είναι 
αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι διαφορετικές περίοδοι προστασίας μπορούν να ευνοήσουν την 
ανάπτυξη της πειρατείας. Εκτελέσεις που έχουν καταστεί δημόσιο κτήμα σε μία χώρα 
μπορούν να διανεμηθούν από εκεί μέσω διαδικτύου σε άλλες χώρες στις οποίες είναι ακόμα 
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προστατευμένες. Τέλος, η Ευρώπη αποκτά την δυνατότητα να προστατεύσει τους 
καλλιτέχνες της οι οποίοι συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους εκφραστές της 
πολιτισμικής ποικιλομορφίας της.

Η εξίσωση της περιόδου προστασίας με τις ΗΠΑ θα αποτελέσει μία εξαιρετική ευκαιρία για 
την Ευρώπη να διευρύνει περαιτέρω την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της Λισαβόνας για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας με την έμφαση που αποδίδει 
αυτή στους τομείς των δημιουργών. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημιουργικοί κλάδοι 
που βασίζονται στην πνευματική ιδιοκτησία παράγουν ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ, η υφιστάμενη διαφορά μεταξύ των περιόδων προστασίας της ΕΕ και των 
ΗΠΑ θέτει σαφώς τον μουσικό κλάδο της Ευρώπης, εταιρίες και εκτελεστές, σε μειονεκτική 
θέση.
Εάν επιθυμούμε να γίνει η ευρωπαϊκή μουσική βιομηχανία πραγματικά ανταγωνιστική στην 
παγκόσμια αγορά, η ΕΕ πρέπει να γεφυρώσει το χάσμα με το να εξισώσει την περίοδο 
προστασίας της στα 95 χρόνια για να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού με τον κύριο 
εμπορικό εταίρο της Ευρώπης. Οποιαδήποτε μικρότερη περίοδος δεν θα μπορέσει να επιτύχει 
κάτι τέτοιο.

Επιπλέον, η τρέχουσα τα τελευταία χρόνια τάση της ανόδου του προσδόκιμου ζωής του 
πληθυσμού καθιστά την παράταση της περιόδου προστασίας των εκτελεστών ακόμα πιο 
κρίσιμη για τους ενδιαφερόμενους καλλιτέχνες. Πολλοί εκτελεστές γνωρίζουν επιτυχία και 
αναγνώριση όταν είναι νέοι, όπερ σημαίνει ότι είναι ουσιώδες να μπορούν απολαμβάνουν τα 
κατάλληλα οικονομικά οφέλη και αφού γεράσουν κάθε φορά που το έργο τους παρουσιάζεται 
στο κοινό.
Πέραν τούτων, η παράταση της περιόδου θα ενθάρρυνε την πολιτισμική ποικιλομορφία αφού, 
αν η περίοδος προστασίας παραμείνει η ίδια, οι παλιές εκτελέσεις που θα έχαναν σταδιακά 
την προστασία θα αποκτούσαν πλεονέκτημα έναντι των τελευταίων σύγχρονων δημιουργιών. 
Οι σύγχρονοι δημιουργοί από την άλλη, θα στρέφονταν αναπόφευκτα προς εκείνες τις αγορές 
με την μεγαλύτερη προστασία αγνοώντας την ανάγκη για τοπικά, διαφοροποιημένα προϊόντα.
Καλό είναι επίσης να σημειωθεί ότι η απουσία του κατάλληλου καθεστώτος δυσχεραίνει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό την προσπάθεια των εκτελεστών στην Ευρώπη να ζήσουν από το έργο
τους, ανεξαρτήτως της συμβολής τους στην οικονομία και τον πολιτισμό της Ευρώπης. Στην 
μεγάλη πλειοψηφία τους οι εκτελεστές έχουν μικρή πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, 
στα επιδόματα ανεργίας ή στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας και αντιμετωπίζουν 
ευρέως διαδεδομένες καταχρηστικές συμβατικές πρακτικές. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το 
εισόδημα που προκύπτει από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν πολύτιμη 
πηγή εισοδήματος για τους εκτελεστές.
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