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Πρόταση οδηγίας 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

--------------------------------------------------------- 

Ο∆ΗΓΙΑ 2014/.../EE 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 

δικαιωµάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις 

µουσικών έργων στην εσωτερική αγορά 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

                                                 
*  Τροπολογίες: το νέο κείµενο ή το τροποποιηµένο κείµενο σηµειώνεται µε έντονους 

πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σηµειώνονται µε το σύµβολο ▌. 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τα άρθρα 

50 παράγραφος 1, 53 παράγραφος 1 και 62, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,  

▌ 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

                                                 
1 ΕΕ C 44 της 15.2.2013, σ. 104. 
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της ... . 
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(1) Οι οδηγίες της Ένωσης στον τοµέα των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και 

των συγγενικών δικαιωµάτων παρέχουν ήδη ένα υψηλό επίπεδο προστασίας  στους 

δικαιούχους και, ως εκ τούτου, ένα πλαίσιο στο οποίο µπορεί να λάβει χώρα η 

εκµετάλλευση του προστατευόµενου από τα εν λόγω δικαιώµατα περιεχοµένου. Οι 

εν λόγω οδηγίες συµβάλλουν στην ανάπτυξη και διατήρηση της δηµιουργικότητας. 

Σε µια εσωτερική αγορά όπου ο ανταγωνισµός δεν στρεβλώνεται, η προστασία της 

καινοτοµίας και της πνευµατικής δηµιουργίας ενθαρρύνουν επίσης τις επενδύσεις σε 

καινοτόµες υπηρεσίες και προϊόντα.  

(2) Η διάδοση του περιεχοµένου που προστατεύεται από δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώµατα, ▌ συµπεριλαµβανοµένων των βιβλίων, των 

οπτικοακουστικών παραγωγών και της ηχογραφηµένης µουσικής και των 

συνδεδεµένων µε το περιεχόµενο αυτό υπηρεσιών, απαιτεί την αδειοδότηση των 

δικαιωµάτων από τους διάφορους κατόχους δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 

και συγγενικών δικαιωµάτων, όπως συγγραφείς, ερµηνευτές ή εκτελεστές 

καλλιτέχνες, παραγωγούς και εκδότες. Συνήθως εναπόκειται στο δικαιούχο να 

επιλέξει µεταξύ της ατοµικής ή συλλογικής διαχείρισης των χρηστών του, εκτός εάν 

τα κράτη µέλη προβλέπουν διαφορετικά, σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης και 

τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών µελών της.  Η διαχείριση 

των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων 

περιλαµβάνει τη χορήγηση αδειών στους χρήστες, τον λογιστικό έλεγχο των 

αδειούχων, την παρακολούθηση της χρήσης των δικαιωµάτων, την πραγµάτωση των 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων, την 

είσπραξη των εσόδων από τα δικαιώµατα που προκύπτουν από την εκµετάλλευση 

των δικαιωµάτων και τη διανοµή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους. Οι 

οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης επιτρέπουν 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. ▌ 
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(2α) Σύµφωνα µε το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση πρέπει να λαµβάνει υπόψη στις δράσεις της την 

πολιτιστική ποικιλοµορφία, να συµβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισµών των 

κρατών µελών και να σέβεται την εθνική και περιφερειακή ποικιλοµορφία τους, 

προβάλλοντας ταυτόχρονα την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά. Οι οργανισµοί 

συλλογικής διαχείρισης διαδραµατίζουν και θα πρέπει να συνεχίσουν να 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο ως φορείς προώθησης της ποικιλοµορφίας των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά σε 

µικρότερα και λιγότερο δηµοφιλή ρεπερτόρια, αλλά και παρέχοντας κοινωνικές, 

πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς όφελος των δικαιούχων αυτών και 

του κοινού. 

(3) Από τη στιγµή που θα ιδρυθούν στην Ένωση, οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης 

θα πρέπει να µπορούν να απολαµβάνουν  των εκ των Συνθηκών ελευθεριών όταν 

εκπροσωπούν τους δικαιούχους που κατοικούν ή είναι εγκατεστηµένοι σε άλλα 

κράτη µέλη ή όταν χορηγούν άδειες σε χρήστες που κατοικούν ή είναι 

εγκατεστηµένοι σε άλλα κράτη µέλη.  
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(4) Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους εθνικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία 

των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια και τη 

λογοδοσία τους έναντι των µελών τους και των δικαιούχων. Αυτό προκαλεί αρκετές 

δυσκολίες, ιδίως στους µη εγχώριους δικαιούχους κατά την άσκηση των 

δικαιωµάτων τους και σε ανεπαρκή οικονοµική διαχείριση των εισπραχθέντων 

εσόδων. Τα προβλήµατα λειτουργίας των οργανισµών αυτών οδηγούν σε ανεπαρκή 

εκµετάλλευση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών 

δικαιωµάτων ανά την εσωτερική αγορά εις βάρος των µελών των οργανισµών 

αυτών, των δικαιούχων και των χρηστών. ▌ 

(5) Η ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης έχει 

ήδη διαπιστωθεί στη Σύσταση 2005/737/ΕΚ της Επιτροπής1. Η εν λόγω Σύσταση 

όριζε µια σειρά αρχών, όπως την ελευθερία των δικαιούχων να επιλέγουν τον 

οργανισµό συλλογικής διαχείρισης που θα τους εκπροσωπεί, την ίση µεταχείριση 

των κατηγοριών των δικαιούχων και τη δίκαιη διανοµή των αµοιβών για τα 

δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Καλούσε τους οργανισµούς συλλογικής 

διαχείρισης να παρέχουν στους χρήστες επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τις 

χρεώσεις και το ρεπερτόριο πριν από την εκκίνηση ▌ διαπραγµατεύσεων µεταξύ 

αυτών. Περιλάµβανε επίσης συστάσεις για τη λογοδοσία, την εκπροσώπηση των 

δικαιούχων στα όργανα λήψης αποφάσεων των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης 

και την επίλυση διαφορών. Ωστόσο, η Σύσταση ▌ δεν έχει τηρηθεί µε συνέπεια.  

                                                 
1 Σύσταση 2005/737/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, σχετικά µε τη 
συλλογική διασυνοριακή διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των 
συγγενικών δικαιωµάτων για τις νόµιµες επιγραµµικές (online) µουσικές υπηρεσίες (ΕΕ L 
276 της 21.10.2005, σ. 54). 
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(6) Η προστασία των συµφερόντων των µελών των οργανισµών συλλογικής 

διαχείρισης, των δικαιούχων και των τρίτων απαιτεί το συντονισµό της νοµοθεσίας 

των κρατών µελών σχετικά µε τη διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών σε επιγραµµικά δικαιώµατα επί 

µουσικών έργων µε σκοπό την ύπαρξη ισότιµων εγγυήσεων σε ολόκληρη την 

Ένωση. Εποµένως, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να έχει ως νοµική βάση το άρθρο 

50 παράγραφο 1 ΣΛΕΕ. 

(7) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι ο συντονισµός των εθνικών κανόνων που 

αφορούν στην πρόσβαση στη διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και 

συγγενικών δικαιωµάτων από οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, τους όρους 

διακυβέρνησής τους, και το εποπτικό πλαίσιό τους και θα πρέπει συνεπώς να  

βασίζεται επίσης στο άρθρο 53 παράγραφος 1 ▌ΣΛΕΕ. Επιπλέον, δεδοµένου ότι 

πρόκειται για έναν τοµέα παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση, η παρούσα 

οδηγία θα πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 62 ΣΛΕΕ. 

(7α) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι επίσης ο καθορισµός απαιτήσεων που 

ισχύουν για τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης προκειµένου να 

διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης, οικονοµικής διαχείρισης, 

διαφάνειας και λογοδοσίας. Αυτό, ωστόσο, δεν θα πρέπει να εµποδίζει τα κράτη 

µέλη να διατηρούν ή να επιβάλλουν, στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης 

που είναι εγκατεστηµένοι στην επικράτειά τους, αυστηρότερα πρότυπα από εκείνα 

που καθορίζονται στον Τίτλο ΙΙ της παρούσας οδηγίας εφόσον τα αυστηρότερα 

αυτά πρότυπα συνάδουν µε το δίκαιο της Ένωσης.  
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(7β) Η παρούσα οδηγία ουδόλως εµποδίζει ένα κράτος µέλος να εφαρµόζει τις ίδιες ή 

παρεµφερείς διατάξεις στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που είναι 

εγκατεστηµένοι εκτός της Ένωσης αλλά δραστηριοποιούνται στην επικράτειά 

του. 

(7γ) Η παρούσα οδηγία ουδόλως εµποδίζει τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης 

να συνάπτουν συµφωνίες εκπροσώπησης µε άλλους οργανισµούς συλλογικής 

διαχείρισης – σύµφωνα µε τους κανόνες περί ανταγωνισµού των άρθρων 101 και 

102 ΣΛΕΕ - στον τοµέα της διαχείρισης των δικαιωµάτων, προκειµένου να 

διευκολύνουν, να βελτιώνουν και να απλουστεύουν τις διαδικασίες χορήγησης 

άδειας στους χρήστες, συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής ενιαίου τιµολογίου, 

υπό ισότιµες, αµερόληπτες και διαφανείς συνθήκες, και να προσφέρουν 

πολυεδαφικές άδειες και σε τοµείς άλλους από αυτούς που προβλέπονται στην 

παρούσα οδηγία, τίτλος ΙΙΙ. 
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(7δ) Η παρούσα οδηγία, αν και εφαρµόζεται σε όλους τους οργανισµούς συλλογικής 

διαχείρισης, µε εξαίρεση τον Τίτλο ΙΙΙ που εφαρµόζεται  µόνο στους οργανισµούς 

συλλογικής διαχείρισης που διαχειρίζονται  τα επιγραµµικά δικαιώµατα 

δηµιουργών επί µουσικών έργων σε διακρατική βάση, δεν θα πρέπει να 

παρεµβαίνει στις ρυθµίσεις που αφορούν στη διαχείριση των δικαιωµάτων στα 

κράτη µέλη όπως η ατοµική διαχείριση, το επεκτατικό αποτέλεσµα µιας 

συµφωνίας µεταξύ ενός αντιπροσωπευτικού οργανισµού συλλογικής διαχείρισης 

και ενός χρήστη, δηλ. διευρυµένη συλλογική χορήγηση αδειών, υποχρεωτική 

συλλογική διαχείριση, τεκµήρια εκπροσώπησης και µεταβίβαση δικαιωµάτων σε 

οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης.  

(7ε) Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να καθορίζουν µε νοµοθετικές ή 

κανονιστικές διατάξεις ή µε άλλο ειδικό µηχανισµό τη δίκαιη αποζηµίωση των 

δικαιούχων για εξαιρέσεις ή περιορισµούς στο δικαίωµα αναπαραγωγής που 

προβλέπεται βάσει της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου1 και την αµοιβή των δικαιούχων για παρεκκλίσεις από το 

αποκλειστικό δικαίωµα όσον αφορά στον δηµόσιο δανεισµό που προβλέπεται 

βάσει της Οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου2  που ισχύουν στην επικράτειά τους καθώς και τους όρους είσπραξής 

τους.  

                                                 
1 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας 

Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του 
δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 
167 της 22.6.2001, σ. 10). 

2 Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης 
∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε το δικαίωµα εκµίσθωσης, το δικαίωµα δανεισµού και 
ορισµένα δικαιώµατα συγγενικά προς την πνευµατική ιδιοκτησία στον τοµέα των 
προϊόντων της διανοίας (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28). 
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(7στ) Η παρούσα οδηγία δεν υποχρεώνει τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης να 

αποκτήσουν µια συγκεκριµένη νοµική µορφή. Στην πράξη, οι οργανισµοί αυτοί 

λειτουργούν υπό διάφορες νοµικές µορφές όπως σωµατεία, συνεταιρισµοί ή 

εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, που ελέγχονται από ή ανήκουν σε δικαιούχους 

πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων ή οντότητες που 

αντιπροσωπεύουν τους δικαιούχους αυτούς.   που προβλέπονται από την παρούσα 

Οδηγία µέσω της επιλογής νοµικής µορφής. Ωστόσο, σε ορισµένες εξαιρετικές 

περιπτώσεις, λόγω της νοµικής µορφής ενός οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, 

το στοιχείο της κυριότητας ή του ελέγχου απουσιάζει. Αυτό συµβαίνει, για 

παράδειγµα, στην περίπτωση των ιδρυµάτων στα οποία δεν υπάρχουν µέλη. 

Εντούτοις, οι διατάξεις της παρούσας Οδηγίας θα πρέπει να εφαρµόζονται και  

στους οργανισµούς αυτούς. Οµοίως, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα 

αναγκαία µέτρα για να προλαµβάνουν την καταστρατήγηση των υποχρεώσεων 

Σηµειωτέον ότι οι οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους, και είναι µέλη 

οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, µπορούν να είναι άλλοι οργανισµοί 

συλλογικής διαχείρισης, σωµατεία δικαιούχων, ενώσεις ή άλλοι οργανισµοί. 
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(7ζ) Οι δικαιούχοι θα πρέπει να  µπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση των 

δικαιωµάτων τους σε ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης. Αυτές οι ανεξάρτητες 

οντότητες διαχείρισης είναι εµπορικές οντότητες και διαφέρουν από τους 

οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης επειδή µεταξύ άλλων δεν ανήκουν στους 

δικαιούχους ή δεν ελέγχονται από αυτούς. Ωστόσο, στο βαθµό που οι ανεξάρτητες 

οντότητες διαχείρισης ασκούν τις ίδιες δραστηριότητες µε τους οργανισµούς 

συλλογικής διαχείρισης, θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν ορισµένες 

πληροφορίες στους δικαιούχους που αντιπροσωπεύουν, στους οργανισµούς 

συλλογικής διαχείρισης, στους χρήστες και στο κοινό. 

(7η)  Οι παραγωγοί οπτικοακουστικού υλικού, οι παραγωγοί δίσκων και οι 

ραδιοτηλεοπτικοί φορείς χορηγούν άδειες επί των δικαιωµάτων τους, σε 

ορισµένες περιπτώσεις και για δικαιώµατα που τους έχουν µεταβιβαστεί, για 

παράδειγµα, από ερµηνευτές, βάσει ατοµικών συµφωνιών κατόπιν 

διαπραγµατεύσεων και ενεργούν προς ίδιο συµφέρον. Οι εκδότες βιβλίων, 

µουσικής ή εφηµερίδων χορηγούν άδειες για δικαιώµατα που έχουν µεταβιβαστεί 

σε αυτούς βάσει ατοµικών συµφωνιών κατόπιν διαπραγµατεύσεων και ενεργούν 

προς ίδιο συµφέρον. Συνεπώς οι παραγωγοί οπτικοακουστικού υλικού, οι 

παραγωγοί δίσκων, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι εκδότες δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται «ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης». Επιπλέον, οι µάνατζερ και οι 

πράκτορες των δηµιουργών και των ερµηνευτών που ενεργούν ως ενδιάµεσοι και 

εκπροσωπούν τους δικαιούχους στις σχέσεις τους µε τους οργανισµούς 

συλλογικής διαχείρισης δεν θα πρέπει να θεωρούνται «ανεξάρτητες οντότητες 

διαχείρισης» δεδοµένου ότι δεν διαχειρίζονται δικαιώµατα υπό την έννοια ότι 

καθορίζουν χρεώσεις, χορηγούν άδειες ή εισπράττουν χρήµατα από τους χρήστες. 
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(7θ) Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να µπορούν να επιλέγουν  ότι 

ορισµένες από τις δραστηριότητές τους, όπως η τιµολόγηση των χρηστών ή η 

διανοµή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους, θα ασκούνται από 

θυγατρικές ή άλλες οντότητες που ελέγχουν. Στις περιπτώσεις αυτές, οι διατάξεις 

της παρούσας οδηγίας που θα εφαρµόζονταν εάν η σχετική δραστηριότητα 

ασκείτο απευθείας από έναν οργανισµό συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να 

εφαρµόζονται στις δραστηριότητες των θυγατρικών ή άλλων οντοτήτων. 

(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, πρέπει να τίθενται 

κατάλληλες εγγυήσεις στα καταστατικά έγγραφα των οργανισµών συλλογικής 

διαχείρισης. Επιπλέον, ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δεν θα πρέπει, όταν 

παρέχει διαχειριστικές υπηρεσίες, να εισάγει άµεσα ή έµµεσα διακρίσεις µεταξύ των 

δικαιούχων βάσει της ιθαγένειάς τους, του τόπου κατοικίας ή εγκατάστασής τους. 
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(9) ∆εδοµένων των εκ της ΣΛΕΕ ελευθεριών η συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων πρέπει να συνεπάγεται τη 

δυνατότητα του δικαιούχου να επιλέγει ελεύθερα τον οργανισµό συλλογικής 

διαχείρισης που θα διαχειρίζεται τα δικαιώµατά του, είτε πρόκειται για δικαιώµατα 

παρουσίασης στο κοινό είτε για δικαιώµατα αναπαραγωγής, ή κατηγορίες 

δικαιωµάτων συνδεόµενες µε µορφές εκµετάλλευσης, όπως η ραδιοτηλεοπτική 

αναµετάδοση, η θεατρική έκθεση ή η αναπαραγωγή για επιγραµµική διανοµή, 

εφόσον ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης που επιλέγει ο δικαιούχος 

διαχειρίζεται ήδη τέτοια δικαιώµατα ή κατηγορίες δικαιωµάτων.  

(9α) Τα δικαιώµατα, οι κατηγορίες δικαιωµάτων ή τα είδη έργων και άλλα αντικείµενα 

που διαχειρίζεται ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να 

προσδιορίζονται από τη γενική συνέλευση των µελών αυτού του οργανισµού 

εφόσον δεν καθορίζονται ήδη στο καταστατικό του οργανισµού αυτού ή δεν 

ορίζονται από το νόµο. Είναι σηµαντικό τα δικαιώµατα και οι κατηγορίες 

δικαιωµάτων να προσδιορίζονται κατά τρόπο µε τον οποίο να επιτυγχάνεται µια 

ισορροπία µεταξύ της ελευθερίας των δικαιούχων να διαθέτουν τα έργα τους και 

άλλα αντικείµενα και της ικανότητας του οργανισµού να διαχειρίζεται τα 

δικαιώµατα αποτελεσµατικά, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη της κατηγορίας των 

δικαιωµάτων που διαχειρίζεται ο οργανισµός και του τοµέα της δηµιουργίας στον 

οποίο δραστηριοποιείται. Λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την εν λόγω ισορροπία, οι 

δικαιούχοι θα πρέπει να µπορούν εύκολα να ανακαλούν τα δικαιώµατα ή τις 

κατηγορίες των δικαιωµάτων από έναν οργανισµό συλλογικής διαχείρισης και να 

διαχειρίζονται ατοµικά τα δικαιώµατα αυτά ή να τα αναθέτουν ή µεταβιβάζουν εν 

όλω ή εν µέρει σε άλλον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ή άλλη οντότητα, 

ανεξάρτητα από το κράτος µέλος ιθαγένειας, κατοικίας ή εγκατάστασης  του 

οργανισµού συλλογικής διαχείρισης,  της άλλης οντότητας ή  του δικαιούχου. Σε 

περίπτωση που το κράτος µέλος, σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης και τις 

διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών µελών της, προβλέπει 

υποχρεωτική συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων, η επιλογή των δικαιούχων θα 

περιοριζόταν σε άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης.  
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Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης που διαχειρίζονται διαφορετικά είδη έργων 

και άλλα αντικείµενα, όπως λογοτεχνικά, µουσικά ή φωτογραφικά έργα, θα πρέπει 

να παρέχουν επίσης αυτήν τη δυνατότητα ευελιξίας σε δικαιούχους όσον αφορά στη 

διαχείριση διαφορετικών ειδών έργων ή άλλου αντικειµένου. Όσον αφορά στις µη 

εµπορικές χρήσεις, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε οι οργανισµοί 

συλλογικής διαχείρισης να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να 

διασφαλίσουν ότι οι δικαιούχοι τους µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµα 

χορήγησης αδειών για τέτοιες χρήσεις. Τέτοια µέτρα θα µπορούσαν να 

περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, απόφαση του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης 

σχετικά µε τους όρους που συνδέονται µε την άσκηση αυτού του δικαιώµατος 

καθώς και παροχή πληροφοριών στα µέλη σχετικά µε τους όρους αυτούς. Οι 

οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να ενηµερώνουν τους δικαιούχους 

σχετικά µε τις επιλογές τους και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκούν τα 

δικαιώµατα που συνδέονται µε αυτές τις επιλογές µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 

ευχέρεια. ∆ικαιούχοι που έχουν ήδη εξουσιοδοτήσει τον οργανισµό συλλογικής 

διαχείρισης µπορούν να ενηµερώνονται µέσω του ιστότοπου του οργανισµού. Η 

προϋπόθεση εκτός της εξουσιοδότησης να συναινούν οι δικαιούχοι στη διαχείριση 

κάθε δικαιώµατος, κατηγορίας δικαιωµάτων ή είδους έργων και άλλου 

αντικειµένου δεν θα πρέπει να εµποδίζει τους δικαιούχους να δέχονται 

µεταγενέστερες προτάσεις τροποποιήσεων στην εξουσιοδότηση αυτή µε σιωπηρή 

συµφωνία σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο. Η 

παρούσα Οδηγία δεν απαγορεύει ούτε συµβατικές ρυθµίσεις σύµφωνα µε τις 

οποίες η καταγγελία ή η ανάκληση εκ µέρους των δικαιούχων έχει άµεσο 

αποτέλεσµα στις άδειες που χορηγήθηκαν πριν από την καταγγελία ή την 

ανάκληση ούτε συµβατικές ρυθµίσεις σύµφωνα µε τις οποίες οι εν λόγω άδειες 

παραµένουν ανεπηρέαστες για µια ορισµένη χρονική περίοδο µετά την καταγγελία 

ή την ανάκληση. Ωστόσο, τέτοιου είδους ρυθµίσεις δεν θα πρέπει να δηµιουργούν 

εµπόδια στην πλήρη εφαρµογή της παρούσας Οδηγίας. Η παρούσα Οδηγία δεν θα 

πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των δικαιούχων να διαχειρίζονται ατοµικά τα 

δικαιώµατά τους, ακόµη και για µη εµπορικές χρήσεις. 
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(10) Η προσχώρηση µέλους στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης πρέπει να 

βασίζεται σε αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις όπως, 

µεταξύ άλλων, όσον αφορά τους εκδότες οι οποίοι δυνάµει µιας συµφωνίας 

εκµετάλλευσης δικαιωµάτων, δικαιούνται µερίδιο των εσόδων που προκύπτουν από 

δικαιώµατα που διαχειρίζονται οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και έχουν 

δικαίωµα είσπραξης των εσόδων αυτών από τους οργανισµούς συλλογικής 

διαχείρισης. Τα εν λόγω κριτήρια δεν θα πρέπει να υποχρεώνουν τους οργανισµούς 

συλλογικής διαχείρισης να δέχονται ως µέλη που διαθέτουν δικαιώµατα, 

κατηγορίες δικαιωµάτων ή είδη έργων ή άλλο αντικείµενο η διαχείριση των 

οποίων δεν εµπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων τους. Το µητρώο που τηρεί κάθε 

οργανισµός συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να επιτρέπει την ταυτοποίηση και 

τον εντοπισµό των µελών του και των δικαιούχων τα δικαιώµατα των οποίων 

εκπροσωπεί ο οργανισµός µε βάση τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγήσει οι εν 

λόγω δικαιούχοι.  
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(10α) Προκειµένου να προστατεύονται οι δικαιούχοι των οποίων τα δικαιώµατα 

εκπροσωπεί απευθείας ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης αλλά οι οποίοι δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του µέλους, είναι σκόπιµο να 

απαιτηθεί ορισµένες διατάξεις της Οδηγίας σχετικά µε τα µέλη να εφαρµόζονται 

επίσης στους εν λόγω δικαιούχους. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν επίσης 

να παρέχουν στους δικαιούχους αυτούς δικαιώµατα συµµετοχής στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης. 

(11) Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να ενεργούν µε γνώµονα το 

βέλτιστο συλλογικό συµφέρον των δικαιούχων που εκπροσωπούν. Ως εκ τούτου, 

είναι σηµαντική η πρόβλεψη συστηµάτων που παρέχουν τη δυνατότητα στα µέλη 

του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης να ασκούν τα δικαιώµατα µέλους 

συµµετέχοντας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισµού. Ορισµένοι 

οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης έχουν διαφορετικές κατηγορίες µελών, που 

ενδέχεται να εκπροσωπούν διαφορετικούς τύπους δικαιούχων, όπως παραγωγούς 

και ερµηνευτές.  Η εκπροσώπηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αυτών των 

διαφορετικών κατηγοριών µελών θα πρέπει να είναι δίκαιη και ισορροπηµένη. Η 

αποτελεσµατικότητα των κανόνων που διέπουν τη γενική συνέλευση των µελών των 

οργανισµών συλλογικής διαχείρισης θα ετίθετο υπό αµφισβήτηση εάν δεν υπήρχαν 

διατάξεις που να ρυθµίζουν τον τρόπο λειτουργίας της γενικής συνέλευσης. 

Εποµένως, είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η τακτική σύγκληση της γενικής 

συνέλευσης τουλάχιστον άπαξ ετησίως καθώς και η λήψη των πιο σηµαντικών 

αποφάσεων του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης από τη γενική συνέλευση. 
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(12) Όλα τα µέλη των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να συµµετέχουν και να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση των µελών. Η 

άσκηση των δικαιωµάτων αυτών θα πρέπει να υπόκειται µόνο σε δίκαιους και 

αναλογικούς περιορισµούς. Σε ορισµένες εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οργανισµοί 

συλλογικής διαχείρισης έχουν συσταθεί υπό τη νοµική µορφή ιδρύµατος και, ως 

εκ τούτου, δεν διαθέτουν µέλη. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εξουσίες της γενικής 

συνέλευσης των µελών θα πρέπει να ασκούνται από το όργανο στο οποίο έχει 

ανατεθεί η εποπτική λειτουργία. Στις περιπτώσεις που οργανισµοί συλλογικής 

διαχείρισης έχουν ως µέλη τους οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους, όπως 

στην περίπτωση που ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης είναι εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης και έχει ως µέλη ενώσεις δικαιούχων, τα κράτη µέλη θα 

πρέπει να µπορούν να προβλέπουν ότι ορισµένες ή όλες οι εξουσίες της γενικής 

συνέλευσης των µελών πρέπει να ασκούνται από τη συνέλευση των δικαιούχων 

αυτών.  Η γενική συνέλευση των µελών θα πρέπει να έχει τουλάχιστον την εξουσία 

καθορισµού του πλαισίου των δραστηριοτήτων διαχείρισης ιδιαίτερα όσον αφορά 

στη χρήση των εσόδων από τα δικαιώµατα εκ µέρους του οργανισµού συλλογικής 

διαχείρισης. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών 

µελών να προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες σχετικά, παραδείγµατος χάρη, µε 

τις επενδύσεις, τις συγχωνεύσεις ή τη λήψη δανείων, συµπεριλαµβανοµένης της 

απαγόρευσης οποιασδήποτε από τις συναλλαγές αυτές. Οι οργανισµοί συλλογικής 

διαχείρισης θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ενεργό συµµετοχή των µελών τους στη 

γενική συνέλευση. Θα πρέπει να διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου 

από τα µέλη που παρίστανται στη γενική συνέλευση καθώς και από τα µέλη που 

δεν παρίστανται. Εκτός από την άσκηση των δικαιωµάτων των µελών µε 

ηλεκτρονικά µέσα, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στα µέλη να 

συµµετέχουν και να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση των µελών µέσω 

πληρεξουσίου. Η ψήφος µέσω πληρεξουσίου θα πρέπει να περιορίζεται σε 

περιπτώσεις συγκρούσεων συµφερόντων. Παράλληλα, τα κράτη µέλη θα πρέπει 

να προβλέπουν περιορισµούς όσον αφορά στην ψήφο µέσω πληρεξουσίου µόνο 

εφόσον αυτό δεν θίγει την κατάλληλη και ουσιαστική συµµετοχή των µελών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συγκεκριµένα, ο ορισµός πληρεξουσίου συµβάλλει 

στην κατάλληλη και ουσιαστική συµµετοχή των µελών στη διαδικασία λήψης 
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αποφάσεων και παρέχει στους δικαιούχους µια πραγµατική ευκαιρία να επιλέξουν 

τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης της προτίµησής τους ανεξάρτητα από το 

κράτος µέλος εγκατάστασης του οργανισµού.  
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(13) Τα µέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στη διαρκή 

παρακολούθηση της διαχείρισης των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης. Προς το 

σκοπό αυτό, οι εν λόγω οργανισµοί θα πρέπει να διαθέτουν 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. Ανάλογα 

µε την οργανωτική δοµή του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, η εποπτική 

λειτουργία µπορεί να ασκείται από χωριστό όργανο, όπως, για παράδειγµα, από 

ένα εποπτικό συµβούλιο ή από ορισµένα ή όλα τα µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου, τα οποία δεν διαχειρίζονται τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του 

οργανισµού συλλογικής διαχείρισης. Η προϋπόθεση δίκαιης και ισορροπηµένης 

εκπροσώπησης των µελών δεν θα πρέπει να εµποδίζει τον οργανισµό συλλογικής 

διαχείρισης να διορίζει τρίτα µέρη για να ασκούν την εποπτική λειτουργία, 

συµπεριλαµβανοµένων προσώπων µε σχετική επαγγελµατική εµπειρία και 

δικαιούχων οι οποίοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις µέλους ή δεν εκπροσωπούνται 

απευθείας από τον οργανισµό, αλλά µέσω µιας οντότητας η οποία αποτελεί µέλος 

του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης. 
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(14) Για λόγους χρηστής διαχείρισης, τα διοικητικά στελέχη ενός οργανισµού 

συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Οι διαχειριστές, είτε έχουν 

οριστεί διευθυντές είτε έχουν προσληφθεί ή απασχολούνται από τον οργανισµό 

βάσει σύµβασης, θα πρέπει να δηλώνουν, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων 

τους και, στη συνέχεια, σε ετήσια βάση, κατά πόσον υπάρχουν συγκρούσεις µεταξύ 

των συµφερόντων τους και αυτών των δικαιούχων που εκπροσωπούνται από τον 

οργανισµό συλλογικής διαχείρισης. Οι ετήσιες αυτές δηλώσεις θα πρέπει να 

υποβάλλονται επίσης από τα πρόσωπα που ασκούν την εποπτική λειτουργία. Τα 

κράτη µέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να απαιτούν από τους οργανισµούς 

συλλογικής διαχείρισης να δηµοσιοποιούν ή να υποβάλλουν στις δηµόσιες αρχές 

τις εν λόγω δηλώσεις. 

(15) Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης εισπράττουν, διαχειρίζονται και διανέµουν τα 

έσοδα που προκύπτουν από την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων που τούς 

ανατίθενται από τους δικαιούχους. Τα έσοδα αυτά οφείλονται τελικώς στους 

δικαιούχους, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν άµεση νοµική σχέση µε τον οργανισµό, ή 

να εκπροσωπούνται µέσω µιας οντότητας που αποτελεί το µέλος του οργανισµού 

συλλογικής διαχείρισης ή µέσω συµφωνίας εκπροσώπησης. Ως εκ τούτου, έχει 

σηµασία οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης να επιδεικνύουν τη µεγαλύτερη 

δυνατή επιµέλεια κατά την είσπραξη, διαχείριση και διανοµή των εν λόγω εσόδων. 

Η ακριβής διανοµή είναι δυνατή µόνο όταν οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης 

διατηρούν κατάλληλα µητρώα µελών, αδειών και χρήσεων των έργων και άλλων 

προστατευόµενων αντικειµένων. Τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται για την 

αποτελεσµατική συλλογική διαχείριση των δικαιωµάτων θα πρέπει επίσης να 

παρέχονται από τους δικαιούχους και τους χρήστες και να επαληθεύονται από τον 

οργανισµό συλλογικής διαχείρισης.  
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(15α) Τα ποσά που εισπράττονται και οφείλονται στους δικαιούχους θα πρέπει να 

τηρούνται στους λογαριασµούς χωριστά από τα ίδια περιουσιακά στοιχεία που 

ενδέχεται να διαθέτει ο οργανισµός. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας των 

κρατών µελών να προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες για τις επενδύσεις, 

συµπεριλαµβανοµένης της απαγόρευσης της επένδυσης των εσόδων που 

απορρέουν από τα δικαιώµατα, στις περιπτώσεις που επενδύονται τα ποσά αυτά, 

η εν λόγω επένδυση θα πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη γενική 

επενδυτική πολιτική και την πολιτική για τη διαχείριση του κινδύνου του 

οργανισµού συλλογικής διαχείρισης. Προκειµένου να διατηρείται ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας για τα δικαιώµατα των δικαιούχων και να εξασφαλίζεται ότι 

οποιαδήποτε έσοδα τα οποία µπορούν να προκύψουν από την εκµετάλλευση αυτών 

των δικαιωµάτων τους αποδίδονται προς όφελος των δικαιούχων, οι επενδύσεις που 

πραγµατοποιούνται και κατέχονται από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης θα 

πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε κριτήρια που θα υποχρεώνουν τον οργανισµό να 

ενεργεί µε σύνεση, επιτρέποντας παράλληλα σε αυτόν να αποφασίζει για την 

ασφαλέστερη και αποτελεσµατικότερη επενδυτική πολιτική. Αυτό θα επιτρέψει στον 

οργανισµό συλλογικής διαχείρισης να επιλέγει µια κατανοµή στοιχείων ενεργητικού 

που είναι κατάλληλη για τη συγκεκριµένη φύση και διάρκεια της τυχόν έκθεσης σε 

κίνδυνο των εσόδων από δικαιώµατα που επενδύονται και δεν θίγει αδικαιολόγητα 

τα έσοδα από δικαιώµατα που οφείλονται στους δικαιούχους. ▌ 
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(16) ∆εδοµένου ότι οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωµα να αµείβονται για την εκµετάλλευση 

των δικαιωµάτων τους, είναι σηµαντικό τα έξοδα διαχείρισης να µην υπερβαίνουν 

τις δικαιολογηµένες δαπάνες για τη διαχείριση των δικαιωµάτων και κάθε 

κράτηση, εκτός από τα έξοδα διαχείρισης, για παράδειγµα µια κράτηση για 

κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα πρέπει να αποφασίζεται 

από τα µέλη των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης. Οι οργανισµοί συλλογικής 

διαχείρισης θα πρέπει να είναι διαφανείς έναντι των δικαιούχων όσον αφορά στους 

κανόνες που διέπουν τις κρατήσεις αυτές. Οι ίδιες προϋποθέσεις θα πρέπει να 

ισχύουν για κάθε απόφαση χρήσης των εσόδων από τα δικαιώµατα προς 

συλλογική διανοµή, όπως υποτροφίες. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ισότιµη 

πρόσβαση σε κάθε κοινωνική, πολιτιστική ή εκπαιδευτική υπηρεσία που 

χρηµατοδοτείται µέσω τέτοιων κρατήσεων. Η παρούσα Οδηγία δεν επηρεάζει τις 

κρατήσεις δυνάµει διατάξεων του εθνικού δικαίου, όπως τις κρατήσεις για την 

παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης 

στους δικαιούχους, όσον αφορά θέµατα που δεν ρυθµίζονται από την παρούσα 

Οδηγία υπό την προϋπόθεση ότι οι κρατήσεις αυτές συνάδουν µε το δίκαιο της 

Ένωσης. 
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(16α) Η διανοµή και καταβολή των ποσών που οφείλονται σε µεµονωµένους 

δικαιούχους ή, κατά περίπτωση, σε κατηγορίες δικαιούχων, θα πρέπει να 

πραγµατοποιείται εγκαίρως και σύµφωνα µε τη γενική πολιτική διανοµής του 

οικείου οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, ακόµη και όταν διενεργείται µέσω 

άλλης οντότητας που εκπροσωπεί τους δικαιούχους. Μόνο αντικειµενικοί λόγοι 

πέραν του ελέγχου ενός οργανισµού συλλογικής διαχείρισης µπορούν να 

δικαιολογήσουν καθυστερήσεις στη διανοµή και καταβολή των ποσών που 

οφείλονται σε δικαιούχους. Συνεπώς περιστάσεις όπως η επένδυση εσόδων από 

δικαιώµατα που υπόκειται σε ηµεροµηνία λήξης δεν θα πρέπει να θεωρούνται 

επαρκείς λόγοι για τις καθυστερήσεις αυτές. Είναι σκόπιµο να δοθεί στα κράτη 

µέλη η δυνατότητα να καθορίζουν κανόνες που διασφαλίζουν την έγκαιρη 

διανοµή και αποτελεσµατική αναζήτηση των δικαιούχων στις περιπτώσεις που 

ανακύπτουν τέτοιοι αντικειµενικοί λόγοι. Προκειµένου να διασφαλιστεί η 

κατάλληλη και αποτελεσµατική διανοµή των ποσών που οφείλονται στους 

δικαιούχους, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών µελών να 

προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες, είναι απαραίτητο οι οργανισµοί συλλογικής 

διαχείρισης να λαµβάνουν µε επιµέλεια και καλή πίστη εύλογα µέτρα για την 

ταυτοποίηση και τον εντοπισµό των αντίστοιχων δικαιούχων. Είναι επίσης 

σκόπιµο τα µέλη των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, στο βαθµό που 

επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο, να αποφασίζουν σχετικά µε τη χρήση τυχόν 

ποσών που δεν µπορούν να διανεµηθούν στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι 

αυτών των ποσών δεν µπορούν να ταυτοποιηθούν ή να εντοπιστούν. 



 

AM\1017589EL.doc 23/122 PE527.267v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

(17) Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να µπορούν να διαχειρίζονται 

δικαιώµατα και να εισπράττουν έσοδα από την εκµετάλλευση αυτών ▌ δυνάµει 

συµβάσεων αµοιβαιότητας µε άλλους οργανισµούς. Για την προστασία των 

δικαιωµάτων των µελών του άλλου οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, ένας 

οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δεν θα πρέπει να κάνει διάκριση µεταξύ των 

δικαιωµάτων που διαχειρίζεται δυνάµει συµφωνιών εκπροσώπησης και εκείνων που 

διαχειρίζεται απευθείας για τους δικαιούχους της. Επίσης, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται στον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης να επιβάλει κρατήσεις σε 

εισπραχθέντα έσοδα από δικαιώµατα για λογαριασµό ενός άλλου οργανισµού 

συλλογικής διαχείρισης, εκτός από έξοδα διαχείρισης, χωρίς τη ρητή συναίνεση του 

άλλου οργανισµού. Είναι επίσης σκόπιµο να απαιτείται από τους οργανισµούς 

συλλογικής διαχείρισης να διανέµουν και να καταβάλλουν πληρωµές σε άλλους 

οργανισµούς δυνάµει αυτών των συµβάσεων αµοιβαιότητας το αργότερο έως τη 

διανοµή και καταβολή των σχετικών ποσών στα δικά τους µέλη και στους 

δικαιούχους που εκπροσωπούν και που δεν είναι µέλη. Εξάλλου, ο οργανισµός-

αποδέκτης θα πρέπει µε τη σειρά του να διανέµει χωρίς καθυστέρηση τα ποσά 

που οφείλονται στους δικαιούχους που εκπροσωπεί. 
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(18) Η σηµασία της ύπαρξης δίκαιων και µη µεροληπτικών εµπορικών όρων 

αδειοδότησης είναι ιδιαιτέρως µεγάλη για να διασφαλίζεται ότι οι χρήστες µπορούν 

να λαµβάνουν άδειες για δικαιώµατα επί έργων και άλλων αντικειµένων για τα 

οποία ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης εκπροσωπεί τα δικαιώµατα και για 

να διασφαλίζεται η κατάλληλη αµοιβή των δικαιούχων. Κατά συνέπεια, οι 

οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και οι χρήστες θα πρέπει να διενεργούν 

διαπραγµατεύσεις για τη χορήγηση αδειών µε καλή πίστη και να εφαρµόζουν 

χρεώσεις που θα πρέπει να καθορίζονται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων που δεν 

εισάγουν διακρίσεις. Είναι σκόπιµο να απαιτείται από τους οργανισµούς 

συλλογικής διαχείρισης να καθορίζουν τέλος αδειοδότησης ή αµοιβή που να είναι 

εύλογη σε σχέση, µεταξύ άλλων, µε την οικονοµική αξία της χρήσης των 

δικαιωµάτων σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο.  Τέλος, οι οργανισµοί συλλογικής 

διαχείρισης θα πρέπει να απαντούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις 

αιτήσεις των χρηστών για τη χορήγηση άδειας. 

(18a) Στο ψηφιακό περιβάλλον, ζητείται τακτικά από τους οργανισµούς συλλογικής 

διαχείρισης να χορηγούν άδειες σχετικά µε το ρεπερτόριό τους για εξ ολοκλήρου 

νέες µορφές εκµετάλλευσης και επιχειρησιακά µοντέλα. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

και µε σκοπό να ενισχυθεί ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη των αδειών 

αυτών, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των κανόνων που προβλέπονται στο 

δίκαιο ανταγωνισµού, οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να 

διαθέτουν την απαιτούµενη ευελιξία ώστε να παρέχουν, το ταχύτερο δυνατό, 

εξατοµικευµένες άδειες για καινοτόµες επιγραµµικές υπηρεσίες, χωρίς να 

διακινδυνεύεται να χρησιµοποιούνται οι όροι των αδειών αυτών ως προηγούµενο 

για τον καθορισµό των όρων άλλων ειδών αδειών. 
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(18β) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης θα 

µπορούν να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παρούσα 

Οδηγία, οι χρήστες θα πρέπει να παρέχουν στους οργανισµούς αυτούς σχετικές 

πληροφορίες µε τη χρήση των δικαιωµάτων που εκπροσωπούν οι οργανισµοί 

συλλογικής διαχείρισης. Η εν λόγω υποχρέωση δεν θα πρέπει να ισχύει για τα 

φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για σκοπούς που δεν περιλαµβάνονται στο πεδίο 

των εµπορικών, επιχειρηµατικών, βιοτεχνικών ή επαγγελµατικών 

δραστηριοτήτων τους και ως εκ τούτου τα πρόσωπα αυτά δεν εµπίπτουν στον 

ορισµό του χρήστη όπως ορίζεται στην παρούσα Οδηγία. Επιπλέον, οι 

πληροφορίες που απαιτούν οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να 

περιορίζονται στο απολύτως λογικό και αναγκαίο και στις πληροφορίες που 

διαθέτει ο χρήστης προκειµένου να µπορούν οι οργανισµοί αυτοί να εκτελούν τα 

καθήκοντά τους, λαµβάνοντας υπόψη την ειδική κατάσταση των µικρών και 

µεσαίων επιχειρήσεων. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να περιλαµβάνεται σε 

συµφωνία µεταξύ ενός οργανισµού συλλογικής διαχείρισης και ενός χρήστη· αυτό 

δεν αποκλείει την ύπαρξη σε εθνικό επίπεδο βάσει νόµου δικαιωµάτων 

πληροφόρησης. Οι προθεσµίες που ισχύουν για την παροχή πληροφοριών από 

τους χρήστες θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε οι οργανισµοί συλλογικής 

διαχείρισης να µπορούν να τηρούν τις προθεσµίες που έχουν οριστεί για τη 

διανοµή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους. Η παρούσα Οδηγία δεν θα 

πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών µελών να υποχρεώνουν τους 

οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένοι στην επικράτειά 

τους να εκδίδουν κοινά τιµολόγια. 
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(19) Προκειµένου να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των δικαιούχων, των χρηστών και των 

άλλων οργανισµών συλλογικής διαχείρισης στον τοµέα της διαχείρισης 

δικαιωµάτων από οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, κάθε οργανισµός 

συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να συµµορφώνεται µε συγκεκριµένες απαιτήσεις 

διαφάνειας. Συνεπώς, κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης ή τα µέλη του που 

είναι µια οντότητα αρµόδια για τη διάθεση ή την καταβολή των ποσών που 

οφείλονται στους δικαιούχους θα πρέπει να υποχρεώνεται να παρέχει ορισµένες 

πληροφορίες στους µεµονωµένους δικαιούχους τουλάχιστον άπαξ το έτος, όπως 

για τα ποσά που διατίθενται ή καταβάλλονται σε αυτούς και τις ▌ κρατήσεις που 

γίνονται. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται 

να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων οικονοµικών 

πληροφοριών, στους άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης των οποίων τα 

δικαιώµατα διαχειρίζονται βάσει συµφωνιών εκπροσώπησης. 

(19α) Προκειµένου οι δικαιούχοι, άλλοι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και χρήστες 

να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε το πεδίο δραστηριοτήτων του 

οργανισµού και τα δικαιώµατα ή άλλα αντικείµενα που εκπροσωπεί, ο οργανισµός 

συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα 

θέµατα αυτά µετά από δεόντως αιτιολογηµένη αίτηση. Το ζήτηµα του εάν και σε 

ποιο βαθµό θα µπορούν να χρεώνονται εύλογα τέλη για την υπηρεσία αυτή θα 

πρέπει να ρυθµίζεται από το εθνικό δίκαιο. Επίσης κάθε οργανισµός συλλογικής 

διαχείρισης πρέπει να δηµοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά µε τη διάρθρωσή του 

και τον τρόπο ενεργείας του συµπεριλαµβανοµένων ιδιαίτερα του καταστατικού 

του και των γενικών πολιτικών του για τα έξοδα διαχείρισης, τις κρατήσεις και τις 

αµοιβές. 
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(20) Για να µπορούν οι δικαιούχοι να παρακολουθούν και να συγκρίνουν τις αντίστοιχες 

επιδόσεις των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, οι οργανισµοί  αυτοί θα πρέπει 

να δηµοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας µε συγκρίσιµες ελεγµένες οικονοµικές 

πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης θα 

πρέπει να δηµοσιοποιούν επίσης ετήσια ειδική έκθεση, η οποία θα αποτελεί µέρος 

της ετήσιας έκθεσης διαφάνειας, σχετικά µε τη χρήση των ποσών που προορίζονται 

για κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Η παρούσα Οδηγία δεν 

θα πρέπει να εµποδίζει τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης να δηµοσιεύουν 

τις πληροφορίες που απαιτούνται από την ετήσια έκθεση διαφάνειας σε ένα 

µοναδικό έγγραφο, για παράδειγµα ως µέρος των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεών τους, ή σε χωριστές εκθέσεις. 
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(21) Οι πάροχοι επιγραµµικών υπηρεσιών στις οποίες γίνεται χρήση µουσικών έργων, 

όπως µουσικές υπηρεσίες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να «κατεβάζουν» 

µουσική ή να την ακούν σε συνεχή ροή, καθώς και άλλες υπηρεσίες που παρέχουν 

πρόσβαση σε ταινίες ή παιχνίδια όπου η µουσική αποτελεί σηµαντικό στοιχείο, θα 

πρέπει πρώτα να αποκτούν το δικαίωµα χρήσης των έργων αυτών. Σύµφωνα µε την 

οδηγία 2001/29/EΚ απαιτείται η λήψη άδειας για καθένα από τα δικαιώµατα που 

εµπλέκονται στην επιγραµµική εκµετάλλευση των µουσικών έργων. Όσον αφορά 

στους δηµιουργούς, πρόκειται για το αποκλειστικό δικαίωµα αναπαραγωγής και το 

αποκλειστικό δικαίωµα παρουσίασης στο κοινό των µουσικών έργων, στο οποίο 

περιλαµβάνεται το δικαίωµα διάθεσης. Η διαχείριση των δικαιωµάτων αυτών µπορεί 

να γίνεται από τους ίδιους τους µεµονωµένους δικαιούχους, όπως τους δηµιουργούς 

ή τους εκδότες µουσικών έργων, ή από οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που 

παρέχουν υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης στους δικαιούχους. Ενδέχεται η 

διαχείριση της αναπαραγωγής και της παρουσίασης στο κοινό των δικαιωµάτων των 

δηµιουργών να ασκείται από διαφορετικούς οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης. 

Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες αρκετοί δικαιούχοι έχουν 

δικαιώµατα επί του ίδιου έργου και ενδέχεται να έχουν εξουσιοδοτήσει 

διαφορετικούς οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης να χορηγούν άδειες στα 

αντίστοιχα µερίδια των δικαιωµάτων τους επί του έργου. Κάθε χρήστης που επιθυµεί 

να παρέχει µια επιγραµµική υπηρεσία η οποία προσφέρει ευρεία επιλογή µουσικών 

έργων στους καταναλωτές, θα πρέπει να οµαδοποιεί τα δικαιώµατα που έχουν επί 

των έργων οι διαφορετικοί δικαιούχοι και οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης. 
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(22) Μολονότι το διαδίκτυο δεν έχει σύνορα, η επιγραµµική αγορά για µουσικές 

υπηρεσίες στην Ένωση εξακολουθεί να είναι κατακερµατισµένη και δεν έχει ακόµη 

επιτευχθεί πλήρως η δηµιουργία µιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Η πολυπλοκότητα 

και η δυσκολία που συνδέονται µε τη συλλογική διαχείριση των δικαιωµάτων στην 

Ευρώπη, ενέτεινε, σε ορισµένες περιπτώσεις, τον κατακερµατισµό της ευρωπαϊκής 

ψηφιακής αγοράς για επιγραµµικές µουσικές υπηρεσίες. Η κατάσταση αυτή είναι σε 

απόλυτη αντίθεση µε την ταχέως αναπτυσσόµενη ζήτηση εκ µέρους των 

καταναλωτών για πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόµενο και συναφείς καινοτόµες 

υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης πέραν των εθνικών συνόρων.  

(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 πολυεδαφικών 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 µιας ευρέως διαδεδοµένης 

χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων 

ούτε για την αντιµετώπιση των ειδικών απαιτήσεων της χορήγησης πολυεδαφικών 

αδειών.  
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(24) Στον επιγραµµικό τοµέα της µουσικής, όπου ο κανόνας εξακολουθεί να είναι η 

συλλογική διαχείριση των δικαιωµάτων του δηµιουργού σε εδαφική κλίµακα, είναι 

σηµαντικό να δηµιουργηθούν συνθήκες που θα ευνοούν τις πλέον αποτελεσµατικές 

πρακτικές αδειοδότησης από οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης ▌ σε ένα 

διασυνοριακό πλαίσιο που ολοένα αυξάνεται. Εποµένως, είναι σκόπιµο να 

προβλεφθεί ένα σύνολο κανόνων που θα ορίζουν τις βασικές προϋποθέσεις για την 

παροχή από τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης συλλογικών πολυεδαφικών 

αδειών για τα επιγραµµικά δικαιώµατα δηµιουργών επί µουσικών έργων, 

συµπεριλαµβανοµένων των στίχων. Οι ίδιοι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν όσον 

αφορά στη χορήγηση ανάλογων αδειών για όλα τα µουσικά έργα, 

συµπεριλαµβανοµένων των µουσικών έργων που ενσωµατώνονται σε 

οπτικοακουστικά έργα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να καλύπτονται οι επιγραµµικές 

υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση µόνο σε µουσικά έργα σε µορφή παρτιτούρας.  

Οι διατάξεις της παρούσας Οδηγίας θα πρέπει να διασφαλίζουν την απαραίτητη 

ελάχιστη ποιότητα των διασυνοριακών υπηρεσιών που παρέχονται από οργανισµούς 

συλλογικής διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά στη διαφάνεια του εκπροσωπούµενου 

ρεπερτορίου και την ακρίβεια των χρηµατοοικονοµικών ροών που σχετίζονται µε τη 

χρήση των δικαιωµάτων. Θα πρέπει επίσης να καθορίζουν ένα πλαίσιο για τη 

διευκόλυνση της οικειοθελούς οµαδοποίησης του µουσικού ρεπερτορίου και των 

δικαιωµάτων και κατ’ επέκταση τη µείωση του αριθµού των αδειών που χρειάζεται 

ένας χρήστης για να λειτουργήσει µια διακρατική υπηρεσία πολλαπλού 

ρεπερτορίου. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν σε έναν οργανισµό 

συλλογικής διαχείρισης τη δυνατότητα να ζητεί από άλλο οργανισµό την 

εκπροσώπηση του ρεπερτορίου του σε διακρατική βάση, σε περίπτωση που δεν είναι 

σε θέση ή δεν επιθυµεί να πληρεί ο ίδιος τις προϋποθέσεις. Ο οργανισµός στον 

οποίο απευθύνεται το αίτηµα υποχρεούται να αποδέχεται την ανάθεση του αιτούντος 

οργανισµού, υπό την προϋπόθεση ότι οµαδοποιεί ήδη ρεπερτόριο και προσφέρει ή 

χορηγεί πολυεδαφικες άδειες. Η ανάπτυξη των νοµίµων επιγραµµικών υπηρεσιών 

µουσικής στην Ένωση θα πρέπει επίσης να συµβάλλει στην καταπολέµηση των 

επιγραµµικών παραβιάσεων των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
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(25) Η διαθεσιµότητα ακριβών και ολοκληρωµένων πληροφοριών σχετικά µε τα µουσικά 

έργα, τους δικαιούχους και τα δικαιώµατα τα οποία εξουσιοδοτείται να  εκπροσωπεί 

κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης σε συγκεκριµένο έδαφος διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο για µια αποτελεσµατική και διαφανή διαδικασία αδειοδότησης, για 

τη µετέπειτα κατάρτιση εκθέσεων χρήσης και τη σχετική τιµολόγηση των παρόχων 

υπηρεσιών καθώς και για τη διανοµή των οφειλόµενων ποσών ▌. Για το λόγο αυτό, 

οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης που χορηγούν πολυεδαφικές  άδειες για 

µουσικά έργα θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργάζονται τέτοιου είδους 

λεπτοµερή στοιχεία µε ταχύτητα και ακρίβεια. Τούτο απαιτεί τη χρήση ▌βάσεων 

δεδοµένων για την κυριότητα των δικαιωµάτων για τα οποία χορηγείται άδεια σε 

πολυεδαφική βάση, στις οποίες θα περιέχονται στοιχεία που επιτρέπουν την 

εξακρίβωση των έργων, των δικαιωµάτων και των δικαιούχων για τους οποίους ο 

οργανισµός συλλογικής διαχείρισης διαθέτει εξουσία εκπροσώπησης καθώς και 

των επικρατειών στις οποίες εκτείνεται η εξουσιοδότηση. Τυχόν αλλαγές στις 

πληροφορίες αυτές θα πρέπει να συνεκτιµώνται χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση και οι βάσεις δεδοµένων πρέπει να επικαιροποιούνται διαρκώς. Οι 

εν λόγω βάσεις δεδοµένων συµβάλλουν επίσης στην αντιστοίχιση των πληροφοριών 

για τα έργα µε τις πληροφορίες για τα φωνογραφήµατα ή κάθε άλλη υλική 

ενσωµάτωση του έργου. Επίσης, είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι οι δυνητικοί 

χρήστες και δικαιούχοι καθώς και οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης θα έχουν 

πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να εξακριβώνουν το ρεπερτόριο 

που εκπροσωπούν οι εν λόγω οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης. Οι οργανισµοί 

συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να είναι σε θέση να λαµβάνουν µέτρα για να 

προστατεύσουν την ακρίβεια και την ακεραιότητα των δεδοµένων, για τον έλεγχο 

της επαναχρησιµοποίησής τους ή για την προστασία των εµπορικά ευαίσθητων 

πληροφοριών. 
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(26) Για να διασφαλιστεί ότι τα δεδοµένα σχετικά µε το µουσικό ρεπερτόριο που 

επεξεργάζονται είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερα, οι οργανισµοί συλλογικής 

διαχείρισης που χορηγούν πολυεδαφικές άδειες για µουσικά έργα θα πρέπει να 

επικαιροποιούν τις βάσεις δεδοµένων τους συνεχώς και χωρίς καθυστέρηση όποτε 

αυτό είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να καθιερώνουν εύκολα προσβάσιµες 

διαδικασίες ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στους παρόχους επιγραµµικών 

υπηρεσιών, καθώς και στους δικαιούχους και σε άλλους οργανισµούς συλλογικής 

διαχείρισης να τούς ενηµερώνουν σχετικά µε τυχόν ανακρίβειες που ενδέχεται να 

περιλαµβάνουν οι βάσεις δεδοµένων των οργανισµών σε σχέση µε τα έργα που 

έχουν στην κυριότητα ή στον έλεγχό τους, συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων - εν 

όλω ή εν µέρει - και επικρατειών για τις οποίες έχουν αναθέσει τη διαχείριση στο 

σχετικό οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, χωρίς ωστόσο να θέτουν σε κίνδυνο 

την ακρίβεια και την ακεραιότητα των δεδοµένων που τηρούνται από τον 

οργανισµό συλλογικής διαχείρισης. Επειδή η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 χορηγεί σε κάθε πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα το δικαίωµα να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή το 

κλείδωµα των ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων, η παρούσα Οδηγία θα πρέπει να 

διασφαλίζει επίσης τη διόρθωση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κάθε 

ανακριβούς πληροφορίας σχετικά µε τους δικαιούχους ή άλλους οργανισµούς 

συλλογικής διαχείρισης στην περίπτωση πολυεδαφικών αδειών. Οι οργανισµοί 

συλλογικής διαχείρισης πρέπει επίσης να έχουν την ικανότητα να επεξεργάζονται 

ηλεκτρονικά την καταχώριση των έργων και τις εξουσιοδοτήσεις διαχείρισης των 

δικαιωµάτων. ∆εδοµένης της σηµασίας που έχει η αυτοµατοποίηση των 

πληροφοριών για την ταχεία και αποτελεσµατική επεξεργασία των δεδοµένων, οι 

οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης πρέπει να προβλέπουν τη χρήση ηλεκτρονικών 

µέσων για τη συγκροτηµένη µετάδοση των πληροφοριών αυτών από τους 

δικαιούχους. Στο µέτρο του δυνατού, οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης πρέπει 

να εξασφαλίζουν ότι αυτού του είδους τα ηλεκτρονικά µέσα λαµβάνουν υπόψη τα 

                                                 
1 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 αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31). 
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αντίστοιχα προαιρετικά βιοµηχανικά πρότυπα ή πρακτικές που αναπτύσσονται σε 

διεθνές ή σε ενωσιακό επίπεδο. 
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(27) ▌ Τα βιοµηχανικά πρότυπα για τη χρήση της µουσικής, την αναφορά των πωλήσεων 

και την τιµολόγηση συµβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας 

κατά την ανταλλαγή των δεδοµένων µεταξύ των οργανισµών συλλογικής 

διαχείρισης και των χρηστών. Η παρακολούθηση της χρήσης των αδειών θα πρέπει 

να σέβεται θεµελιώδη δικαιώµατα, µεταξύ άλλων, το δικαίωµα σεβασµού της 

ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και το δικαίωµα προστασίας των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Για να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη που απορρέουν από την 

αποδοτικότητα οδηγούν σε ταχύτερη χρηµατοοικονοµική επεξεργασία και τελικώς 

σε πιο έγκαιρες πληρωµές στους δικαιούχους, οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης 

θα πρέπει να εκδίδουν τιµολόγια στους παρόχους υπηρεσιών και να διανέµουν τα 

ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους χωρίς καθυστέρηση. Προκειµένου η 

απαίτηση αυτή να είναι αποτελεσµατική, είναι απαραίτητο οι χρήστες  να παρέχουν 

στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης ακριβείς και έγκαιρες αναφορές σχετικά 

µε τη χρήση των έργων τους. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης δεν θα πρέπει 

να υποχρεούνται να αποδέχονται τις αναφορές που υποβάλλουν οι χρήστες σε 

κλειστούς µορφότυπους, εφόσον είναι διαθέσιµα ευρέως χρησιµοποιούµενα 

βιοµηχανικά πρότυπα. ∆εν θα πρέπει να απαγορεύεται στους οργανισµούς 

συλλογικής διαχείρισης να αναθέτουν σε τρίτους υπηρεσίες σχετικά µε τη 

χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών 

έργων. Ο καταµερισµός ή η συνένωση των δυνατοτήτων των υπηρεσιών 

υποστήριξης αναµένεται ότι θα βοηθήσει τους οργανισµούς συλλογικής 

διαχείρισης στη βελτίωση των υπηρεσιών διαχείρισης και στον εξορθολογισµό 

των επενδύσεων σε εργαλεία διαχείρισης δεδοµένων. 

▌ 
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(29) Η οµαδοποίηση διαφορετικών µουσικών ρεπερτορίων για χορήγηση πολυεδαφικών  

αδειών διευκολύνει τη διαδικασία αδειοδότησης και, καθιστώντας διαθέσιµα όλα τα 

ρεπερτόρια στην αγορά πολυεδαφικών αδειών, ενισχύει την πολιτιστική 

ποικιλοµορφία και συµβάλλει στη µείωση του αριθµού των συναλλαγών τις οποίες 

πρέπει να διενεργεί ένας πάροχος επιγραµµικής υπηρεσίας προκειµένου να 

προσφέρει υπηρεσίες. Η εν λόγω οµαδοποίηση των ρεπερτορίων θα διευκολύνει την 

ανάπτυξη νέων επιγραµµικών υπηρεσιών και θα οδηγεί επίσης στη µείωση του 

κόστους συναλλαγής που µετακυλίεται στους καταναλωτές. Κατά συνέπεια, οι 

οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης που δεν προτίθενται ή δεν είναι σε θέση να 

χορηγούν απευθείας πολυεδαφικές άδειες στο ιδιόκτητο µουσικό ρεπερτόριό τους 

πρέπει να ενθαρρύνονται σε εθελοντική βάση να αναθέτουν σε άλλους οργανισµούς 

συλλογικής διαχείρισης τη διαχείριση του ρεπερτορίου τους κατά τρόπο που δεν 

εισάγει διακρίσεις. Η αποκλειστικότητα στις συµφωνίες για χορήγηση 

πολυεδαφικών αδειών θα περιόριζε τις επιλογές που διατίθενται στους χρήστες που 

αναζητούν διακρατικές άδειες, καθώς και τις επιλογές που διατίθενται σε 

οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που αναζητούν υπηρεσίες διαχείρισης του 

ρεπερτορίου τους σε διακρατική βάση. Εποµένως, όλες οι συµβάσεις αµοιβαιότητας 

µεταξύ των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης στις οποίες προβλέπεται η 

χορήγηση πολυεδαφικής αδειοδότησης θα πρέπει να συνάπτονται σε µη 

αποκλειστική βάση.  
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(30) Η διαφάνεια των όρων δυνάµει των οποίων οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης 

διαχειρίζονται τα επιγραµµικά δικαιώµατα έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα µέλη των 

οργανισµών συλλογικής διαχείρισης. Εποµένως, οι οργανισµοί συλλογικής 

διαχείρισης θα πρέπει να παρέχουν στα µέλη τους επαρκείς πληροφορίες για τους 

κύριους όρους κάθε συµφωνίας βάσει της οποίας ανατίθεται σε οποιοδήποτε άλλο 

οργανισµό συλλογικής διαχείρισης η εκπροσώπηση των επιγραµµικών µουσικών 

δικαιωµάτων των µελών αυτών µε σκοπό τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών.  
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(31) Είναι επίσης σηµαντικό να απαιτείται από κάθε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης 

που προσφέρει ή χορηγεί πολυεδαφικές άδειες να συµφωνεί να εκπροσωπεί το 

ρεπερτόριο οποιουδήποτε οργανισµού συλλογικής διαχείρισης που αποφασίζει να 

µην το πράξει απευθείας. Για να διασφαλιστεί ότι η απαίτηση αυτή δεν είναι 

δυσανάλογη και ότι δεν βαίνει πέραν του αναγκαίου, ο οργανισµός συλλογικής 

διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτηµα υποχρεούται να αποδεχθεί την 

εκπροσώπηση µόνο σε περίπτωση που το αίτηµα περιορίζεται στο επιγραµµικό 

δικαίωµα ή σε κατηγορίες επιγραµµικών δικαιωµάτων των οποίων έχει αναλάβει ο 

ίδιος την εκπροσώπηση. Επιπλέον, η απαίτηση αυτή θα πρέπει να ισχύει µόνο για 

τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που οµαδοποιούν ρεπερτόριο και δεν 

πρέπει να καλύπτει οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που χορηγούν πολυεδαφικές  

άδειες αποκλειστικά για το δικό τους ρεπερτόριο. Επίσης, δεν θα πρέπει να 

εφαρµόζεται σε οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης οι οποίοι οµαδοποιούν µόνο 

δικαιώµατα επί των ίδιων έργων µε σκοπό να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν άδεια 

από κοινού τόσο για δικαιώµατα αναπαραγωγής όσο και για δικαιώµατα παρουσίασης 

στο κοινό επί των έργων αυτών. Για την προστασία των συµφερόντων των 

δικαιούχων του εξουσιοδοτούντος οργανισµού συλλογικής διαχείρισης και για την 

διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης στην εσωτερική αγορά των µικρών και 

λιγότερο γνωστών ρεπερτορίων των κρατών µελών, είναι σηµαντικό η διαχείριση 

του ρεπερτορίου του εξουσιοδοτούντος οργανισµού συλλογικής διαχείρισης να 

πραγµατοποιείται υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για το ρεπερτόριο τους 

εξουσιοδοτούµενου οργανισµού συλλογικής διαχείρισης και οι προσφορές που 

απευθύνει ο εξουσιοδοτούµενος οργανισµός συλλογικής διαχείρισης στους 

παρόχους επιγραµµικών υπηρεσιών να περιλαµβάνουν και το ρεπερτόριο του 

εξουσιοδοτούντος οργανισµού συλλογικής διαχείρισης. Τα έξοδα διαχείρισης που 

χρεώνονται από τον εξουσιοδοτούµενο οργανισµό συλλογικής διαχείρισης θα 

πρέπει να επιτρέπουν στον οργανισµό αυτό να αποσβέσει τις απαραίτητες και 

εύλογες επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν. Κάθε συµφωνία µε την οποία ένας 

οργανισµός συλλογικής διαχείρισης αναθέτει σε άλλο οργανισµό ή οργανισµούς τη 

χορήγηση πολυεδαφικών αδειών στο ιδιόκτητο µουσικό ρεπερτόριό του για 

επιγραµµική χρήση δεν πρέπει να αποτρέπει τον πρώτο εξ αυτών οργανισµό 

συλλογικής διαχείρισης από τη συνέχιση χορήγησης αδειών αποκλειστικά στην 

επικράτεια του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο οργανισµός αυτός, 
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στο δικό της ρεπερτόριο και σε κάθε άλλο ρεπερτόριο το οποίο ενδέχεται να έχει 

εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπεί στην εν λόγω επικράτεια. 



 

AM\1017589EL.doc 39/122 PE527.267v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

(32) Οι στόχοι και η αποτελεσµατικότητα των κανόνων για τη χορήγηση πολυεδαφικών 

αδειών από οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης θα ετίθεντο σε σηµαντικό κίνδυνο 

εάν οι δικαιούχοι δεν ήταν σε θέση να ασκούν τέτοια δικαιώµατά σε σχέση µε τη 

χορήγηση πολυεδαφικών αδειών σε περίπτωση που ο οργανισµός συλλογικής 

διαχείρισης στον οποίο έχουν χορηγήσει τα δικαιώµατά τους δεν χορηγούσε ούτε 

προσέφερε πολυεδαφικές άδειες και επιπλέον δεν επιθυµούσε να αναθέσει τη 

χορήγηση αυτή σε άλλον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης. Για το λόγο αυτό, σε 

τέτοιες περιπτώσεις, θα ήταν σηµαντικό να παρέχεται η δυνατότητα στους 

δικαιούχους να χορηγούν οι ίδιοι τις πολυεδαφικές άδειες που απαιτούνται από τους 

παρόχους επιγραµµικών υπηρεσιών ή µέσω άλλου συµβαλλόµενου µέρους ή µερών, 

ανακαλώντας τα δικαιώµατά τους από τον αρχικό τους οργανισµό συλλογικής 

διαχείρισης στο βαθµό που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών 

για επιγραµµικές χρήσεις και διατηρώντας τα ίδια αυτά δικαιώµατα στον αρχικό 

τους οργανισµό για τους σκοπούς της χορήγησης µονοεδαφικών αδειών.  

▌  
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(35) Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί βασίζονται εν γένει σε άδεια χορηγηθείσα από 

τοπικό οργανισµό συλλογικής διαχείρισης για τις δικές τους εκποµπές 

ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων που περιλαµβάνουν µουσικά έργα. Σε πολλές 

περιπτώσεις, η άδεια αυτή ισχύει περιοριστικά για ραδιοτηλεοπτικές 

δραστηριότητες. Προκειµένου να επιτρέπεται η διάθεση τέτοιου είδους 

ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων στο διαδίκτυο, απαιτείται άδεια για επιγραµµικά 

δικαιώµατα επί µουσικών έργων. Για να διευκολύνεται η χορήγηση αδειών σε 

επιγραµµικά µουσικά δικαιώµατα για τους σκοπούς της ταυτόχρονης και 

καθυστερηµένης µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών στο διαδίκτυο, θα πρέπει 

να προβλέπεται παρέκκλιση από τους κανόνες που θα ίσχυαν σε διαφορετική 

περίπτωση για τη χορήγηση πολυεδαφικής άδειας σε µουσικά έργα για επιγραµµικές 

χρήσεις. Η εν λόγω παρέκκλιση θα πρέπει να περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο για 

να επιτρέπεται η πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα στο διαδίκτυο και σε 

υλικό που έχει σαφή σχέση εξάρτησης µε την αρχική εκποµπή και παράγεται για 

σκοπούς όπως η συµπλήρωση, η προκαταρκτική εξέταση ή η επανεξέταση των εν 

λόγω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραµµάτων. Η παρέκκλιση αυτή δεν θα 

πρέπει να λειτουργεί µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού µε τις άλλες 

υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν στους καταναλωτές πρόσβαση σε ατοµικά µουσικά ή 

οπτικοακουστικά έργα στο διαδίκτυο, ούτε να οδηγεί σε περιοριστικές πρακτικές, 

όπως η κατανοµή της αγοράς ή της πελατείας, πράγµα που θα συνιστούσε 

παραβίαση των άρθρων 101 ή 102 ΣΛΕΕ.  
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(36) Θα πρέπει να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική επιβολή των διατάξεων ▌ εθνικού 

δικαίου οι οποίες θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας Οδηγίας. Οι οργανισµοί 

συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να παρέχουν στα µέλη τους ειδικές διαδικασίες 

για το χειρισµό των καταγγελιών ▌. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει επίσης να είναι 

διαθέσιµες και σε άλλους δικαιούχους που εκπροσωπούνται απευθείας από τον 

οργανισµό, καθώς και σε άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης για 

λογαριασµό των οποίων αναλαµβάνει τη διαχείριση δικαιωµάτων στο πλαίσιο 

συµφωνίας εκπροσώπησης. Εξάλλου, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να προβλέπουν ότι οι διαφορές µεταξύ των οργανισµών συλλογικής 

διαχείρισης, των µελών τους, των δικαιούχων ή των χρηστών όσον αφορά στην 

εφαρµογή της παρούσας Οδηγίας, µπορούν να υποβάλλονται σε ταχεία, 

ανεξάρτητη και αµερόληπτη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 

Συγκεκριµένα, η αποτελεσµατικότητα των κανόνων που διέπουν τη χορήγηση 

πολυεδαφικών αδειών σε επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων µπορεί να 

θιγεί εάν οι διαφορές µεταξύ των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης και άλλων 

µερών δεν επιλύονται γρήγορα και αποτελεσµατικά. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο 

να προβλέπεται, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος πρόσβασης σε δικαστήριο, η 

δυνατότητα µιας εύκολα προσβάσιµης, αποτελεσµατικής και αµερόληπτης 

εξωδικαστικής διαδικασίας, όπως είναι η διαµεσολάβηση ή η διαιτησία, για την 

επίλυση των διαφορών µεταξύ, αφενός, των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης 

που χορηγούν πολυεδαφικές άδειες και, αφετέρου, των παρόχων επιγραµµικών 

υπηρεσιών, των δικαιούχων ή άλλων οργανισµών συλλογικής διαχείρισης. Η 

παρούσα Οδηγία δεν ορίζει συγκεκριµένο τρόπο οργάνωσης της  εναλλακτικής 

επίλυσης των διαφορών ούτε καθορίζει το όργανο που θα την αναλάβει, εφόσον 

διασφαλίζεται η ανεξαρτησία, η αµεροληψία και η αποτελεσµατικότητά του. 

Σκόπιµο είναι επίσης να απαιτείται από τα κράτη µέλη να προβλέψουν 

ανεξάρτητες, αµερόληπτες και αποτελεσµατικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών, 

µέσω οργάνων µε πείρα στο δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας ή µέσω 

δικαστηρίων κατάλληλων για τη διευθέτηση εµπορικών διαφορών µεταξύ των 

οργανισµών συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών σε σχέση µε τους ισχύοντες 

ή προτεινόµενους όρους αδειοδότησης ή σε σχέση µε παραβίαση σύµβασης. 
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(37) ▌ Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθιερώνουν κατάλληλες διαδικασίες µέσω των 

οποίων θα καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της συµµόρφωσης των 

οργανισµών συλλογικής διαχείρισης µε την παρούσα Οδηγία. Παρόλο που δεν 

ενδείκνυται η παρούσα Οδηγία να περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής των 

κρατών µελών όσον αφορά στις αρµόδιες αρχές, ούτε όσον αφορά στον εκ των 

προτέρων ή τον εκ των υστέρων χαρακτήρα του ελέγχου επί των οργανισµών 

συλλογικής διαχείρισης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι αρχές αυτές θα 

µπορούν να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά και έγκαιρα κάθε πρόβληµα 

εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται 

να συγκροτήσουν νέες αρµόδιες αρχές. Επιπλέον, τα µέλη των οργανισµών 

συλλογικής διαχείρισης, οι δικαιούχοι, οι χρήστες, οι οργανισµοί συλλογικής 

διαχείρισης και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη θα πρέπει επίσης να έχουν τη 

δυνατότητα να γνωστοποιούν σε αρµόδια αρχή δραστηριότητες ή περιστατικά τα 

οποία, κατά την άποψή τους, συνιστούν παραβίαση του νόµου από οργανισµούς 

συλλογικής διαχείρισης και, κατά περίπτωση, από χρήστες. Τα κράτη µέλη θα 

πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν 

κυρώσεις ή µέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων του εθνικού δικαίου δια του οποίου 

τίθεται σε εφαρµογή η παρούσα οδηγία. Η παρούσα οδηγία δεν προβλέπει 

συγκεκριµένα είδη κυρώσεων ή µέτρων, εφόσον  αυτά είναι αποτελεσµατικά, 

αναλογικά και αποτρεπτικά. Οι εν λόγω κυρώσεις ή µέτρα µπορούν να 

περιλαµβάνουν εντολές απόλυσης διευθυντών που επέδειξαν αµέλεια κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους, επιθεωρήσεις στους χώρους οργανισµού 

συλλογικής διαχείρισης ή, αν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας ενός οργανισµού, την 

ανάκληση της άδειας αυτής. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να έχει ουδέτερο 

χαρακτήρα όσον αφορά τα προϋφιστάµενα καθεστώτα της εκ των προτέρων 

αδειοδότησης και στα καθεστώτα εποπτείας των κρατών µελών, 

συµπεριλαµβανοµένης της απαίτησης για την αντιπροσωπευτικότητα του 

οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, στο µέτρο που τα καθεστώτα αυτά συνάδουν 

µε το ενωσιακό δίκαιο και δεν εµποδίζουν την πλήρη εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας. 
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(37α) Για να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται οι απαιτήσεις για τη χορήγηση πολυεδαφικών 

αδειών, πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την παρακολούθηση της 

υλοποίησής τους. Προς το σκοπό αυτό χρειάζεται συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων 

αρχών των κρατών µελών και της ▌ Επιτροπής. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

παρέχουν αµοιβαία συνδροµή µέσω ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των 

αρµόδιών τους αρχών προκειµένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση των 

οργανισµών συλλογικής διαχείρισης. 
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(38) Είναι σηµαντικό οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης να σέβονται τα δικαιώµατα 

στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων κάθε δικαιούχου, 

µέλους, χρήστη ή άλλου φυσικού προσώπου των οποίων τα προσωπικά δεδοµένα 

επεξεργάζονται. Η οδηγία 95/46/ΕΚ διέπει την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα που λαµβάνει χώρα στα κράτη µέλη στο πλαίσιο της εν λόγω Οδηγίας 

και υπό την εποπτεία των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών, ιδίως των δηµοσίων 

ανεξάρτητων αρχών που έχουν οριστεί από τα κράτη µέλη. Οι δικαιούχοι θα πρέπει 

να λαµβάνουν κατάλληλη ενηµέρωση σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων 

τους, τους αποδέκτες των δεδοµένων αυτών, τις προθεσµίες για διατήρηση των 

δεδοµένων αυτών σε κάθε βάση δεδοµένων και τον τρόπο άσκησης από τους 

δικαιούχους των δικαιωµάτων τους για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των 

προσωπικών δεδοµένων τους που τους αφορούν βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

Συγκεκριµένα, οι µοναδικοί αναγνωριστικοί κωδικοί που επιτρέπουν την έµµεση 

ταυτοποίηση ενός προσώπου θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της εν λόγω Οδηγίας. 

▌ 
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(40) Οι διατάξεις σχετικά µε τα µέτρα επιβολής της εφαρµογής δεν θα πρέπει να θίγουν 

τις αρµοδιότητες των εθνικών ανεξάρτητων δηµόσιων ▌αρχών που ορίζονται από τα 

κράτη µέλη δυνάµει της οδηγίας 95/46/ΕΚ για την παρακολούθηση της τήρησης των 

εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας. 

(41) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και συνάδει µε τις αρχές που 

κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ("Χάρτης"). Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας που αφορούν στην επίλυση 

διαφορών ▌ δεν θα πρέπει να εµποδίζουν τα µέρη να ασκούν το δικαίωµά τους για 

πρόσβαση σε δικαστήριο, όπως κατοχυρώνεται στο Χάρτη ▌ . 

(42) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ήτοι η βελτίωση της ικανότητας των 

µελών των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης να ασκούν έλεγχο επί των 

δραστηριοτήτων των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, η διασφάλιση επαρκούς 

διαφάνειας από τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και η βελτίωση της 

χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για τα  δικαιώµατα των δηµιουργών µουσικών 

έργων στην επιγραµµική χρήση, δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη 

µέλη αλλά δύνανται αντιθέτως, λόγω του εύρους και των επιπτώσεών τους, να 

επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει µέτρα 

σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, 

όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα Οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 

όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 
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(43) Οι διατάξεις της παρούσας Οδηγίας δεν θίγουν την εφαρµογή των κανόνων περί 

ανταγωνισµού, καθώς και κάθε άλλη σχετική νοµοθεσία σε άλλους τοµείς 

συµπεριλαµβανοµένων της εµπιστευτικότητας, των εµπορικών µυστικών, της 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της πρόσβασης σε έγγραφα, του δικαίου των 

συµβάσεων και του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σχετικά µε τη σύγκρουση νόµων και 

τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι των 

εργαζοµένων και των υπαλλήλων και του δικαιώµατός τους να οργανώνονται. 

(44) Σύµφωνα µε την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών µελών και της Επιτροπής της 

28ης Σεπτεµβρίου 2011 σχετικά µε επεξηγηµατικά έγγραφα1, τα κράτη µέλη έχουν 

δεσµευθεί να συνοδεύουν, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των 

µέτρων µεταφοράς τους µε ένα ή περισσότερα έγγραφα που εξηγούν τη σχέση 

µεταξύ των συνιστωσών µιας οδηγίας και των αντίστοιχων µερών των εθνικών 

πράξεων ενσωµάτωσης. Όσον αφορά στην παρούσα Οδηγία, ο νοµοθέτης κρίνει ότι 

η διαβίβαση των εγγράφων αυτών είναι αιτιολογηµένη. 

(45) Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων κλήθηκε να γνωµοδοτήσει 

σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου2, και εξέδωσε γνωµοδότηση στις 9 

Οκτωβρίου 2012, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

                                                 
1  ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14. 
2  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1). 
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• ΤΙΤΛΟΣ Ι 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο 

Η παρούσα Οδηγία θεσπίζει τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η 

ορθή λειτουργία της διαχείρισης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των 

συγγενικών δικαιωµάτων από οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης. Επίσης, θεσπίζει 

προϋποθέσεις για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών από οργανισµούς συλλογικής 

διαχείρισης των δικαιωµάτων των δηµιουργών επί µουσικών έργων, όσον αφορά την 

επιγραµµική τους χρήση. 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρµογής 

1. Οι τίτλοι Ι, ΙΙ, IV και V, µε εξαίρεση τα άρθρα 35 παράγραφος 1α και 40 

εφαρµόζονται σε όλους τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που είναι 

εγκατεστηµένοι στην Ένωση.  

2. Ο τίτλος ΙΙΙ και τα άρθρα 35 παράγραφος 1α και 40 ▌ εφαρµόζονται ▌ στους 

οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένοι στην Ένωση και 

διαχειρίζονται τα δικαιώµατα δηµιουργών επί µουσικών έργων που προορίζονται για 

επιγραµµική χρήση σε διακρατική βάση.  
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3. Οι σχετικές διατάξεις της παρούσας Οδηγίας εφαρµόζονται στις οντότητες που 

ανήκουν ή ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, από οργανισµό 

συλλογικής διαχείρισης, εφόσον οι οντότητες αυτές διεξάγουν δραστηριότητα που, 

εάν διεξαγόταν από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, θα υπόκειτο στις 

διατάξεις της παρούσας Οδηγίας. 

4. Τα άρθρα 15 παράγραφος 1, τα άρθρα 16 και 18, 19 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), 

βα), δ), ε) και στ), και τα άρθρα 37 και 41β εφαρµόζονται σε όλες τις ανεξάρτητες 

οντότητες διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένες στην Ένωση. 

Άρθρο 3 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί: 

• α) ως «οργανισµός συλλογικής διαχείρισης» νοείται κάθε οργανισµός που 

εξουσιοδοτείται από το νόµο ή µέσω εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης 

συµβατικής συµφωνίας, ▌ για τη διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή 

συγγενικών δικαιωµάτων εξ ονόµατος περισσοτέρων του ενός δικαιούχων, για το 

συλλογικό όφελος αυτών των δικαιούχων, ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό του, και 

ο οποίος πληροί ένα ή αµφότερα τα ακόλουθα κριτήρια:  

• i) ανήκει στα µέλη του ή ελέγχεται από αυτά· 

• ii) έχει οργανωθεί σε µη κερδοσκοπική βάση· 
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• αα) ως «ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης» νοείται κάθε οργανισµός που 

εξουσιοδοτείται από το νόµο ή µέσω εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης 

συµβατικής συµφωνίας, για τη διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 

ή συγγενικών δικαιωµάτων εξ ονόµατος περισσοτέρων του ενός δικαιούχων, για 

το συλλογικό όφελος των εν λόγω δικαιούχων, ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό 

του, και ο οποίος: 

• i) δεν ανήκει σε δικαιούχους ούτε ελέγχεται από αυτούς, άµεσα 

ή έµµεσα, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, και 

• ii) έχει οργανωθεί σε κερδοσκοπική βάση· 

• β) ως «δικαιούχος» νοείται οποιοδήποτε ▌ πρόσωπο ή οντότητα εκτός από οργανισµό 

συλλογικής διαχείρισης που κατέχει δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό 

δικαίωµα ή το οποίο, δυνάµει συµφωνίας για την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων ή 

εκ του νόµου, δικαιούται µερίδιο των εσόδων που προκύπτουν από τα δικαιώµατα ▌ 

· 

• γ) ως «µέλος ▌ » νοείται δικαιούχος ή οντότητα που εκπροσωπεί ▌ τους δικαιούχους, 

συµπεριλαµβανοµένων άλλων οργανισµών συλλογικής διαχείρισης και ενώσεων 

των δικαιούχων, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις του οργανισµού συλλογικής 

διαχείρισης για προσχώρηση µέλους και γίνεται δεκτός ως µέλος από τον εν λόγω 

οργανισµό· 

• δ) ως «καταστατικό» νοείται η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, οι κανόνες ή το 

συστατικό έγγραφο ενός οργανισµού συλλογικής διαχείρισης· 



 

AM\1017589EL.doc 50/122 PE527.267v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

• δα)  ως «γενική συνέλευση των µελών» νοείται το όργανο του οργανισµού συλλογικής 

διαχείρισης στο οποίο συµµετέχουν τα µέλη και ασκούν τα δικαιώµατα ψήφου 

τους, ανεξαρτήτως της νοµικής µορφής του οργανισµού· 

• ε) ως «διευθυντής» νοείται:  

• i) εάν το εθνικό δίκαιο ή το καταστατικό του οργανισµού 

συλλογικής διαχείρισης προβλέπει ενιαίο συµβούλιο, κάθε µέλος του 

διοικητικού συµβουλίου ▌ ·  

• ii) εάν το εθνικό δίκαιο ή το καταστατικό του οργανισµού 

συλλογικής διαχείρισης προβλέπει δυαδικό συµβούλιο, κάθε µέλος του 

διοικητικού συµβουλίου ή του εποπτικού συµβουλίου· 

• στ) ως «έσοδα από δικαιώµατα» νοούνται τα έσοδα που εισπράττονται από οργανισµό 

συλλογικής διαχείρισης για λογαριασµό των δικαιούχων, είτε προκύπτουν από 

αποκλειστικό δικαίωµα είτε από δικαίωµα αµοιβής είτε από δικαίωµα αποζηµίωσης·  

• ζ) ως «έξοδα διαχείρισης» νοούνται τα ποσά που χρεώνονται, κρατούνται ή 

συµψηφίζονται από έναν οργανισµό συλλογικής διαχείρισης στα έσοδα από τα 

δικαιώµατα ή στο τυχόν εισόδηµα που προκύπτει από την επένδυση των εσόδων 

από τα δικαιώµατα, προκειµένου ο οργανισµός να καλύψει τα έξοδά του που 

προκύπτουν από τη διαχείριση ▌ των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή 

συγγενικών δικαιωµάτων· 
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• η) ως «σύµβαση αµοιβαιότητας» νοείται κάθε συµφωνία µεταξύ οργανισµών 

συλλογικής διαχείρισης δυνάµει της οποίας ένας οργανισµός συλλογικής 

διαχείρισης αναθέτει σε άλλο οργανισµό συλλογικής διαχείρισης την διαχείριση των 

δικαιωµάτων των δικαιούχων που εκπροσωπεί , συµπεριλαµβανοµένης συµφωνίας 

που έχει συναφθεί βάσει των άρθρων 28 και 29·  

• θ) ως «χρήστης» νοείται κάθε ▌ πρόσωπο ή οντότητα που εκτελεί πράξεις που 

υπόκεινται στην έγκριση των δικαιούχων, στην αµοιβή των δικαιούχων ή στην 

καταβολή αποζηµίωσης στους δικαιούχους και το οποίο δεν ενεργεί υπό την 

ιδιότητα του καταναλωτή·  

• ι) ως «ρεπερτόριο» νοούνται τα έργα σε σχέση µε τα οποία ένας οργανισµός 

συλλογικής διαχείρισης διαχειρίζεται δικαιώµατα·  

• ια) ως «πολυεδαφική άδεια» νοείται η άδεια που καλύπτει την επικράτεια περισσότερων 

του ενός κρατών µελών· 

• ιβ) ως «επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων» νοείται οποιοδήποτε από τα 

δικαιώµατα δηµιουργού σε ένα µουσικό έργο που προβλέπονται από τα άρθρα 2 και 

3 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ, τα οποία απαιτούνται για την παροχή µιας επιγραµµικής 

υπηρεσίας· 

• ▌ 
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• ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Κεφάλαιο 1 

Εκπροσώπηση των δικαιούχων και απόκτηση ιδιότητος µέλους και οργάνωση των 

οργανισµών συλλογικής διαχείρισης  

Άρθρο 4 

Γενικές αρχές 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης να ενεργούν µε 

γνώµονα το βέλτιστο συµφέρον των δικαιούχων των οποίων τα δικαιώµατα εκπροσωπούν 

και να µην τους επιβάλλουν υποχρεώσεις οι οποίες δεν είναι αντικειµενικά αναγκαίες για την 

προστασία των δικαιωµάτων και των συµφερόντων τους ή για την αποτελεσµατική 

διαχείριση των δικαιωµάτων τους. 
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Άρθρο 5 

∆ικαιώµατα των δικαιούχων 

• 1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι απολαύουν των δικαιωµάτων που 

θεσπίζονται στις παραγράφους 2 έως 7 και ότι τα δικαιώµατα αυτά ορίζονται στο 

καταστατικό ή στους όρους προσχώρησης µέλους του οργανισµού συλλογικής 

διαχείρισης. 

• 2. Οι δικαιούχοι  έχουν το δικαίωµα να εξουσιοδοτούν οργανισµό συλλογικής 

διαχείρισης της επιλογής τους να διαχειρίζεται τα δικαιώµατα, τις κατηγορίες 

δικαιωµάτων ή τα είδη έργων και άλλα αντικείµενα της επιλογής τους, για τις 

επικράτειες της επιλογής τους, ανεξάρτητα από το κράτος µέλος ιθαγένειας, 

κατοικίας ή εγκατάστασης ▌είτε του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης είτε του 

δικαιούχου. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης υποχρεούται να διαχειρίζεται 

τα εν λόγω δικαιώµατα, τις κατηγορίες δικαιωµάτων ή τα είδη έργων και άλλα 

αντικείµενα, υπό τον όρο ότι η διαχείρισή τους εµπίπτει στο πεδίο 

δραστηριοτήτων του, εκτός εάν έχει αντικειµενικά αιτιολογηµένους λόγους να 

αρνηθεί την ανάληψη της διαχείρισης.      

• 2α. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωµα να χορηγούν άδειες µη εµπορικής χρήσεως 

δικαιωµάτων, κατηγοριών δικαιωµάτων ή ειδών έργων και άλλων αντικειµένων 

της επιλογής τους. 
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• 3. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωµα να θέτουν τέλος στην εξουσιοδότηση , να 

διαχειρίζονται δικαιώµατα ή  κατηγορίες δικαιωµάτων ή είδη  έργων και άλλα 

αντικείµενα που τους έχουν ανατεθεί  από οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, ή να 

ανακαλούν από οργανισµό συλλογικής διαχείρισης οποιοδήποτε εκ των δικαιωµάτων, 

κατηγοριών δικαιωµάτων ή ειδών έργων και άλλων αντικειµένων επιλογής τους , 

όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, για τις επικράτειες της επιλογής τους, κατόπιν 

επίδοσης εύλογης προειδοποίησης η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες. Ο 

οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δύναται να αποφασίσει ότι η έναρξη ισχύος µιας 

τέτοιας λήξης ή ανάκλησης θα λαµβάνει χώρα µόνο ▌στο τέλος του οικονοµικού 

έτους ▌.  

• 4. Εάν υπάρχουν ποσά που οφείλονται σε δικαιούχο για πράξεις εκµετάλλευσης που  

έγιναν πριν τη λήξη ισχύος της εξουσιοδότησης ή την ανάκληση των δικαιωµάτων, ή 

δυνάµει άδειας που χορηγήθηκε πριν  την έναρξη ισχύος της λήξης ή της ανάκλησης, 

ο δικαιούχος διατηρεί τα δικαιώµατά του βάσει των άρθρων 11, 12, 16, 18, 26 και 34 

▌.  

• 5. Ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δεν περιορίζει την άσκηση των 

δικαιωµάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 επιβάλλοντας ως όρο 

άσκησης των δικαιωµάτων αυτών  να ανατίθεται η διαχείριση των δικαιωµάτων ή των 

κατηγοριών δικαιωµάτων ή των ειδών έργων και άλλων θεµατικών αντικειµένων που 

υπόκεινται σε λήξη ή ανάκληση σε άλλον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης. 



 

AM\1017589EL.doc 55/122 PE527.267v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

• 6. Όταν ο δικαιούχος εξουσιοδοτεί οργανισµό συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται 

τα δικαιώµατά του, παρέχει τη ▌συναίνεσή του συγκεκριµένα για κάθε δικαίωµα ή 

κατηγορία δικαιωµάτων ή είδος έργων και άλλα θεµατικά αντικείµενα που τον 

εξουσιοδοτεί να διαχειρίζεται. Οποιαδήποτε τέτοια συναίνεση ▌αποδεικνύεται 

τεκµηριωµένα.  

• 7. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης ενηµερώνει τους δικαιούχους σχετικά µε τα 

δικαιώµατά τους κατά τις παραγράφους 1 έως 6, καθώς και για οποιουσδήποτε  

όρους συνδεοµένους µε το δικαίωµα που προβλέπεται στην παράγραφο 2α, πριν 

λάβει τη συναίνεσή τους για τη διαχείριση κάθε δικαιώµατος ή κατηγορίας 

δικαιωµάτων ή είδους έργων και άλλων θεµατικών αντικειµένων.  

• Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης  ενηµερώνει τους δικαιούχους που τον  

έχουν  ήδη εξουσιοδοτήσει για τα δικαιώµατά τους όπως προβλέπονται στις 

παραγράφους 1 έως 6, καθώς και για οποιουσδήποτε όρους συνδεοµένους µε το 

δικαίωµα κατά την παράγραφο 2α, έως τις ...*.   

                                                 
* ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: 30 µήνες από την  έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας. 
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Άρθρο 6 

Κανόνες των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης για την προσχώρηση µέλους  

• 1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τη συµµόρφωση των οργανισµών συλλογικής 

διαχείρισης µε τους κανόνες  των παραγράφων 2 έως 5.  

• 2. Ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης θα δέχεται ως µέλη δικαιούχους και 

οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους, καθώς και άλλους οργανισµούς 

συλλογικής διαχείρισης και ενώσεις δικαιούχων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 

προσχώρησης, οι οποίες βασίζονται σε αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια που 

δεν εισάγουν διακρίσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις προσχώρησης περιλαµβάνονται 

στο καταστατικό ή στους όρους προσχώρησης µέλους του οργανισµού συλλογικής 

διαχείρισης και δηµοσιοποιούνται. Αν ο οργανισµός απορρίψει το αίτηµα 

προσχώρησης, παρέχεται στο δικαιούχο σαφή εξήγηση των λόγων της απόφασής 

του. 

•  3. Το καταστατικό του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης προβλέπει κατάλληλους 

και αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για τη συµµετοχή όλων των µελών του στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισµού. Η εκπροσώπηση των διαφόρων 

κατηγοριών µελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι δίκαιη και 

ισορροπηµένη. 
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• 4. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης επιτρέπει στα µέλη του να επικοινωνούν µε τον 

οργανισµό µε ηλεκτρονικά µέσα, ακόµη και για την άσκηση των δικαιωµάτων που 

έχουν ως µέλη. ▌ 

• 5. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης τηρεί αρχεία των µελών του τα οποία 

επικαιροποιεί τακτικά. 

Άρθρο 6α 

∆ικαιώµατα δικαιούχων που δεν είναι µέλη του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης 

• 1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τη συµµόρφωση των οργανισµών συλλογικής 

διαχείρισης µε τους κανόνες των άρθρων 6 παράγραφος 4, 18, 28 παράγραφος 2 

και του άρθρου 34 σχετικά µε τους δικαιούχους οι οποίοι έχουν άµεση νοµική 

σχέση µε αυτούς βάσει του νόµου ή βάσει εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε 

άλλης συµβατικής συµφωνίας, αλλά δεν είναι µέλη τους.  

• 2. Τα κράτη µέλη δύνανται να εφαρµόζουν άλλες διατάξεις της παρούσας Οδηγίας 

στους δικαιούχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 
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Άρθρο 7 

Γενική συνέλευση των µελών του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης 

• 1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η γενική συνέλευση των µελών ▌να οργανώνεται 

σύµφωνα µε τους κανόνες  των παραγράφων 2 έως 8. 

• 2. Η γενική συνέλευση των µελών ▌συγκαλείται τουλάχιστον άπαξ ετησίως. 

• 3. Η γενική συνέλευση των µελών αποφασίζει για οποιαδήποτε τροποποίηση του 

καταστατικού και των όρων προσχώρησης µέλους του οργανισµού συλλογικής 

διαχείρισης, αν οι όροι αυτοί δεν ρυθµίζονται από το καταστατικό. 
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• 4. Η γενική συνέλευση των µελών ▌αποφασίζει το διορισµό ή την απόλυση των 

διευθυντών, παρακολουθεί την γενική απόδοσή τους και ▌εγκρίνει τις αµοιβές τους 

καθώς και άλλα οφέλη όπως χρηµατικά και µη χρηµατικά οφέλη, απονοµή σύνταξης 

και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, δικαιώµατα σε άλλες παροχές και δικαιώµατα σε 

αποζηµίωση λόγω απόλυσης. 

• Σε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης που διαθέτει δυαδικό 

σύστηµα συµβουλίου, η γενική συνέλευση των µελών δεν µπορεί να αποφασίζει το 

διορισµό ή την απόλυση µελών του διοικητικού συµβουλίου ή να εγκρίνει τις 

αµοιβές τους και άλλα οφέλη σε περίπτωση που η εξουσία λήψης αυτών των 

αποφάσεων έχει εκχωρηθεί στο εποπτικό συµβούλιο. 

• 5. Σύµφωνα µε το κεφάλαιο 2 του Τίτλου ΙΙ, η γενική συνέλευση των µελών λαµβάνει 

αποφάσεις τουλάχιστον για τα εξής ζητήµατα: 

α) τη γενική πολιτική για τη διανοµή των ποσών που οφείλονται στους 

δικαιούχους ▌· 

β) τη γενική πολιτική για τη χρήση των ποσών που δεν µπορούν να διανεµηθούν·  

γ) τη γενική επενδυτική πολιτική ▌για τα έσοδα από τα δικαιώµατα και για τυχόν 

έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώµατα· 
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δ) τη γενική πολιτική για τις κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώµατα και 

επί τυχόν εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα 

δικαιώµατα· 

δα) τη χρήση των ποσών που δεν µπορούν να διανεµηθούν· 

δβ) την πολιτική για τη διαχείριση του κινδύνου· 

ε) την έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης ή υποθήκης ακινήτων· 

στ) την έγκριση συγχωνεύσεων και συµµαχιών, της σύστασης θυγατρικών, και 

της εξαγοράς άλλων οντοτήτων ή µετοχών ή δικαιωµάτων σε άλλες 

οντότητες· 

ζ) την έγκριση της λήψης δανείων, της χορήγησης δανείων ή της παροχής 

ασφάλειας για δάνεια. 
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• 5α. Η γενική συνέλευση των µελών µπορεί να αναθέτει, µέσω απόφασης ή πρόβλεψης 

στο καταστατικό, τις εξουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5, στοιχεία δβ), 

ε), στ) και ζ) στο όργανο που ασκεί την εποπτική λειτουργία. 

• 5β. Για τους σκοπούς της παραγράφου 5 στοιχεία α) έως δ), τα κράτη µέλη δύνανται να 

ζητούν από τη γενική συνέλευση των µελών να καθορίζει λεπτοµερέστερους όρους 

για τη χρήση των εσόδων από τα δικαιώµατα και των εσόδων που προκύπτουν από 

την επένδυση εσόδων από τα δικαιώµατα.   

• 6. Η γενική συνέλευση των µελών ελέγχει τις δραστηριότητες του οργανισµού 

συλλογικής διαχείρισης λαµβάνοντας τουλάχιστον απόφαση για το διορισµό ή την 

αποµάκρυνση του ελεγκτή και εγκρίνοντας την ετήσια έκθεση διαφάνειας που 

αναφέρεται στο άρθρο 20. 

• Τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν εναλλακτικά συστήµατα ή όρους για το 

διορισµό και την αποµάκρυνση του ελεγκτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω 

συστήµατα ή οι όροι αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή 

από τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του 

οργανισµού συλλογικής διαχείρισης.   
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• 7. Όλα τα µέλη του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης έχουν το δικαίωµα να 

συµµετέχουν και να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση των µελών. Ωστόσο, τα κράτη 

µέλη δύνανται να προβλέπουν περιορισµούς των δικαιωµάτων συµµετοχής και 

ψήφου στη γενική συνέλευση  µε βάση ένα από τα δύο ή και τα δύο ακόλουθα 

κριτήρια: 

α) τη διάρκεια της ιδιότητας µέλους· 

β) τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή οφείλονται σε µέλος ▌, 

υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά καθορίζονται και εφαρµόζονται µε 

δίκαιο και αναλογικό τρόπο.    

• Τα κριτήρια των σηµείων α) και β) του πρώτου εδαφίου  περιλαµβάνονται στο 

καταστατικό ή στους όρους προσχώρησης µέλους του οργανισµού συλλογικής 

διαχείρισης και δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 19. 
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• 8. Κάθε µέλος οργανισµού συλλογικής διαχείρισης έχει το δικαίωµα να ορίζει 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα ως πληρεξούσιο προκειµένου να συµµετέχει 

και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση των µελών για λογαριασµό του, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο διορισµός αυτός δεν οδηγεί σε σύγκρουση συµφερόντων που 

είναι δυνατόν να συµβεί, παραδείγµατος χάρη, όταν το µέλος που προβαίνει στο 

διορισµό και ο πληρεξούσιος ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων 

εντός του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης. 

• Ωστόσο, τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν περιορισµούς όσον αφορά το 

διορισµό πληρεξουσίων και την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου των µελών που 

αυτοί εκπροσωπούν εάν οι περιορισµοί αυτοί δεν παρακωλύουν την κατάλληλη και 

αποτελεσµατική συµµετοχή των µελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του 

οργανισµού συλλογικής διαχείρισης.   

• Κάθε πληρεξουσιότητα ισχύει για µία µόνο γενική συνέλευση των µελών. Ο 

πληρεξούσιος έχει τα ίδια δικαιώµατα στη γενική συνέλευση των µελών µε εκείνα 

του µέλους που προβαίνει στο διορισµό. Ο πληρεξούσιος ψηφίζει σύµφωνα µε τις 

οδηγίες που δίνει το µέλος που τον διόρισε. 

• 8α. Τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι οι εξουσίες της γενικής συνέλευσης 

των µελών µπορούν να ασκούνται από συνέλευση αντιπροσώπων οι οποίοι 

εκλέγονται τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη από τα µέλη του οργανισµού 

συλλογικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι: 

• α) διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσµατική συµµετοχή των µελών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης· και 

• β) η εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών µελών στη συνέλευση 

αντιπροσώπων είναι δίκαιη και ισορροπηµένη. 

• Οι κανόνες που θεσπίζονται στις παραγράφους 2 έως 8 εφαρµόζονται 

κατ’ αναλογία στη συνέλευση των αντιπροσώπων. 
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• 8β. Τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι, σε περίπτωση που οργανισµός 

συλλογικής διαχείρισης δεν µπορεί, ως εκ της νοµικής του µορφής ,να διαθέτει 

γενική συνέλευση των µελών, οι εξουσίες της γενικής συνέλευσης των µελών 

ασκούνται από το όργανο που ασκεί την εποπτική λειτουργία. Οι κανόνες που 

θεσπίζονται στις παραγράφους 2 έως 5, 5β και 6 θα πρέπει να εφαρµόζονται κατ’ 

αναλογία στο όργανο αυτό που ασκεί την εποπτική λειτουργία.    

• 8γ. Τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι, σε περίπτωση που οργανισµός 

συλλογικής διαχείρισης έχει µέλη τα οποία είναι οντότητες που εκπροσωπούν 

δικαιούχους, όλες ή ορισµένες από τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης των µελών 

µπορεί να ασκούνται από συνέλευση αυτών των δικαιούχων. Οι κανόνες που 

θεσπίζονται στις παραγράφους 2 έως 8 θα πρέπει να εφαρµόζονται κατ’ αναλογία 

στη συνέλευση των δικαιούχων. 

•  
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Άρθρο 8 

Εποπτική λειτουργία 

• 1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης να 

διαθέτει εποπτική λειτουργία σύµφωνα µε την οποία θα διενεργείται διαρκής 

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των ενεργειών των προσώπων που 

διαχειρίζονται τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οργανισµού. 

• 1α. Η εκπροσώπηση των διαφορετικών κατηγοριών µελών του οργανισµού 

συλλογικής διαχείρισης στο όργανο που ασκεί την εποπτική λειτουργία θα πρέπει 

να είναι δίκαιη και ισορροπηµένη. 

• 1β. Κάθε πρόσωπο που ασκεί την εποπτική λειτουργία υποβάλλει στη γενική 

συνέλευση των µελών ετήσια ατοµική δήλωση σχετικά µε συγκρούσεις 

συµφερόντων, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 

παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο. 

• 2. Το όργανο που ασκεί την εποπτική λειτουργία συνέρχεται τακτικά και έχει 

τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες: 

▌ 
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δ) την άσκηση των εξουσιών που τού έχουν εκχωρηθεί από τη γενική 

συνέλευση των µελών, δυνάµει, µεταξύ άλλων, του άρθρου 7 παράγραφοι 4 

και 5α·   

ε) την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της εκτέλεσης των 

καθηκόντων των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 9, 

συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής των αποφάσεων της γενικής 

συνέλευσης των µελών και ιδίως των γενικών πολιτικών που παρατίθενται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 5 στοιχεία α) έως δ). 

• 2β. Το όργανο που ασκεί την εποπτική λειτουργία υποβάλλει τουλάχιστον άπαξ ετησίως 

στη γενική συνέλευση των µελών έκθεση σχετικά µε την άσκηση των εξουσιών του. 

▌ 
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Άρθρο 9 

Υποχρεώσεις των προσώπων που διαχειρίζονται ▌τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του 

οργανισµού συλλογικής διαχείρισης 

• 1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης να 

λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε τα πρόσωπα που διαχειρίζονται ▌τις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους να ενεργούν σωστά, συνετά και κατάλληλα, 

µε τη χρήση κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, καθώς και 

µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου. 

•  2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης να θεσπίζουν 

και να εφαρµόζουν διαδικασίες, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις 

συµφερόντων, και, σε περίπτωση που τέτοιες οι συγκρούσεις δεν µπορούν να 

αποφευχθούν, να εντοπίζουν, να διαχειρίζονται, να παρακολουθούν και να 

γνωστοποιούν πραγµατικές ή δυνητικές συγκρούσεις συµφερόντων, κατά τρόπον 

ώστε να αποτρέπεται η αρνητική επίδρασή τους στα συλλογικά συµφέροντα των 

δικαιούχων που εκπροσωπεί ο οργανισµός.  

• Οι διαδικασίες του πρώτου εδαφίου περιλαµβάνουν την υποβολή ετήσιας 

ατοµικής δήλωσης από καθένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 προς τη γενική συνέλευση των µελών, δήλωση η οποία περιλαµβάνει 

τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) οποιαδήποτε συµφέροντα στον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης· 

β) κάθε αµοιβή που έλαβε από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης κατά το 

προηγηθέν οικονοµικό έτος·, συµπεριλαµβανοµένων των συνταξιοδοτικών 

καθεστώτων, των παροχών σε είδος και άλλων ειδών παροχών·  
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γ) τα ποσά που έλαβε κατά το προηγηθέν οικονοµικό έτος ως δικαιούχος από 

τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης · 

δ) δήλωση σχετικά µε οποιαδήποτε πραγµατική ή δυνητική σύγκρουση µεταξύ 

τυχόν προσωπικών συµφερόντων και εκείνων του οργανισµού συλλογικής 

διαχείρισης ή µεταξύ τυχόν υποχρεώσεων έναντι του οργανισµού συλλογικής 

διαχείρισης και τυχόν υποχρέωσης προς οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο. 

(1) Κεφάλαιο 2 

∆ιαχείριση των εσόδων από τα δικαιώµατα 

Άρθρο 10 

Είσπραξη και χρήση των εσόδων από τα δικαιώµατα 

• -1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τη συµµόρφωση των οργανισµών συλλογικής 

διαχείρισης µε τους κανόνες που θεσπίζονται στις παραγράφους 1 έως 4. 

• 1. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να επιδεικνύει επιµέλεια όσον αφορά 

στη συλλογή και τη διαχείριση των εσόδων από τα δικαιώµατα. 
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• 2. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης ▌τηρεί ξεχωριστά στους λογαριασµούς του: 

• α) εισπράξεις από δικαιώµατα και κάθε έσοδο που προκύπτει από την 

επένδυση εισπράξεων από δικαιώµατα· και  

• β) τυχόν ίδια περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει και έσοδα που 

προκύπτουν από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, από έξοδα διαχείρισης ή 

▌από άλλες δραστηριότητες.  

• 3. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δεν  έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τα 

έσοδα από τα δικαιώµατα ή τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των 

εσόδων από τα δικαιώµατα για σκοπούς άλλους πλην της διανοµής τους στους 

δικαιούχους, εξαιρουµένων των περιπτώσεων κράτησης ή συµψηφισµού των εξόδων 

διαχείρισης σύµφωνα µε την απόφαση που λαµβάνεται δυνάµει του άρθρου 7 

παράγραφος 5 στοιχείο δ) ή χρήσης των εσόδων από τα δικαιώµατα ή τυχόν 

εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώµατα 

σύµφωνα µε την απόφαση που λαµβάνεται δυνάµει του άρθρου 7 παράγραφος 5. 
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• 4. Σε περίπτωση που ▌ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης επενδύει ▌έσοδα από τα 

δικαιώµατα ή τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από τα 

δικαιώµατα, το πράττει µε γνώµονα το βέλτιστο συµφέρον των δικαιούχων των 

οποίων τα δικαιώµατα εκπροσωπεί, σύµφωνα µε τη γενική επενδυτική πολιτική και 

την πολιτική για τη διαχείριση του κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 7 

παράγραφος 5 στοιχεία γ) και δβ) και λαµβάνοντας υπόψη τους εξής κανόνες: 

α) ▌όπου υπάρχει πιθανή σύγκρουση συµφερόντων, ο οργανισµός συλλογικής 

διαχείρισης διασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το 

συµφέρον των εν λόγω δικαιούχων· 

β) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται κατά τρόπο που να εγγυάται την 

ασφάλεια, την ποιότητα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία του 

χαρτοφυλακίου στο σύνολό του· 

γ) τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως διαφοροποιηµένα, 

προκειµένου να αποφεύγεται η υπέρµετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριµένο 

στοιχείο αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο στο σύνολό 

του. 
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Άρθρο 11 

Κρατήσεις 

• 1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που δικαιούχος εξουσιοδοτεί 

οργανισµό συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται τα δικαιώµατά του, ο 

οργανισµός συλλογικής διαχείρισης παρέχει στο δικαιούχο πληροφορίες σχετικά µε 

τα τέλη διαχείρισης και  τις λοιπές κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώµατα και 

επί  των τυχόν εσόδων από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώµατα, πριν 

λάβει τη συναίνεσή του για τη διαχείριση των δικαιωµάτων του.  

• 1α. Οι κρατήσεις θα πρέπει να είναι εύλογες σε συνάρτηση µε τις υπηρεσίες που 

παρέχει ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης στους δικαιούχους, 

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των υπηρεσιών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2, και θα πρέπει να καθορίζονται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων. 

• 1β. Τα έξοδα διαχείρισης δεν υπερβαίνουν τις δικαιολογηµένες και τεκµηριωµένες 

δαπάνες του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης για τη διαχείριση των 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων. 

• Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις που ισχύουν για τη χρήση και τη 

διαφάνεια στη χρήση των ποσών που κρατούνται ή συµψηφίζονται στα έξοδα 

διαχείρισης εφαρµόζονται και σε οποιεσδήποτε άλλες κρατήσεις 

πραγµατοποιούνται για να καλυφθούν τα έξοδα που προκύπτουν από τη 

διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωµάτων. 
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• 2. ▌Σε περίπτωση που οργανισµός συλλογικής διαχείρισης παρέχει κοινωνικές, 

πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες οι οποίες χρηµατοδοτούνται µέσω κρατήσεων 

επί των εσόδων από τα δικαιώµατα και επί τυχόν εσόδων που προκύπτουν από την 

επένδυση των εσόδων από δικαιώµατα, οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται µε βάση 

δίκαια κριτήρια, ιδίως σε σχέση µε την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και την 

έκταση αυτών των υπηρεσιών. 

• ▌ 

Άρθρο 12 

∆ιανοµή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους  

• 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 3 και του άρθρου 26, τα κράτη µέλη 

διασφαλίζουν ότι οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης διανέµουν και καταβάλλουν 

τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους τακτικά, επιµελώς, µε ακρίβεια και 

σύµφωνα µε τη γενική πολιτική για τη διανοµή που αναφέρεται στο άρθρο 7 

παράγραφος 5 στοιχείο α). 

• Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν επίσης ότι κάθε οργανισµός συλλογικής 

διαχείρισης ή τα µέλη του που είναι οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους 

διανέµουν και καταβάλλουν τα ποσά αυτά στους δικαιούχους το συντοµότερο 

δυνατό και το αργότερο εννέα µήνες από το τέλος του οικονοµικού έτους κατά το 

οποίο εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώµατα, εκτός εάν αντικειµενικοί λόγοι 

που σχετίζονται ιδίως µε την υποβολή αναφορών εκ µέρους των χρηστών, τον 

προσδιορισµό των δικαιωµάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την 

αντιστοίχιση των πληροφοριών για έργα και άλλα αντικείµενα µε τους 

δικαιούχους δεν επιτρέπουν στον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ή, κατά 

περίπτωση, στα µέλη του να τηρήσουν την προθεσµία αυτή. 
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• 2. Σε περίπτωση που τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν µπορούν να 

διανεµηθούν εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 επειδή οι 

σχετικοί δικαιούχοι δεν µπορούν να ταυτοποιηθούν ή να εντοπιστούν και η 

εξαίρεση από την προθεσµία δεν έχει εφαρµογή, τα ποσά αυτά θα πρέπει να 

τηρούνται χωριστά στους λογαριασµούς του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης.  

• 3. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία 

µέτρα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, για την ταυτοποίηση και τον εντοπισµό των 

δικαιούχων. Συγκεκριµένα, το αργότερο τρεις µήνες µετά τη λήξη της προθεσµίας 

που ορίζεται στην παράγραφο 1, ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει 

να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα έργα και άλλα αντικείµενα για τα οποία 

ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή εντοπισθεί,  

• α)  στους δικαιούχους που εκπροσωπεί, ή σε περίπτωση που ο 

οργανισµός συλλογικής διαχείρισης έχει ως µέλη οντότητες που 

εκπροσωπούν τους δικαιούχους, στις οντότητες αυτές, ή  

• β) σε όλους τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης µε τους οποίους 

έχει συνάψει συµβάσεις αµοιβαιότητας,  

• Στις πληροφορίες του πρώτου εδαφίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται, όπου 

υπάρχουν τα εξής: 

• α)  ο τίτλος του έργου ή άλλου αντικειµένου 

• β) το όνοµα του δικαιούχου,  

• γ) το όνοµα του σχετικού εκδότη ή παραγωγού και  

• δ) κάθε άλλη σχετική διαθέσιµη πληροφορία η οποία θα µπορούσε να 

βοηθήσει στην ταυτοποίηση του δικαιούχου.   

• Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να επαληθεύει επίσης τα αρχεία 

που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 καθώς και άλλα άµεσα διαθέσιµα 

αρχεία. Εάν τα προαναφερόµενα µέτρα δεν αποφέρουν αποτελέσµατα, ο οργανισµός 
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συλλογικής διαχείρισης θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση του κοινού το 

αργότερο ένα έτος µετά τη λήξη της προθεσµίας των τριών µηνών.   
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• 4.  Σε περίπτωση που τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν µπορούν να 

διανεµηθούν µετά την παρέλευση τριών ετών από το τέλος του οικονοµικού έτους 

κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώµατα και εφόσον ο 

οργανισµός συλλογικής διαχείρισης έχει λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για την 

ταυτοποίηση και τον εντοπισµό των δικαιούχων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 

3, τα ποσά αυτά θεωρούνται µη διανεµητέα. 

• 5. Η γενική συνέλευση των µελών του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης αποφασίζει 

σχετικά µε τη χρήση των µη διανεµητέων ποσών σύµφωνα µε το άρθρο 7 

παράγραφος 5 στοιχείο β), µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος του δικαιούχου να 

διεκδικήσει τα ποσά αυτά από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης σύµφωνα µε 

τη νοµοθεσία των κρατών µελών περί παραγραφής αξιώσεων. 

• 6.  Τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίζουν ή να καθορίζουν τις επιτρεπόµενες χρήσεις 

των µη διανεµητέων ποσών, µεταξύ άλλων, εξασφαλίζοντας ότι τα µη διανεµητέα 

ποσά χρησιµοποιούνται χωριστά και κατά τρόπο ανεξάρτητο για τη 

χρηµατοδότηση κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

προς όφελος των δικαιούχων. 
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Κεφάλαιο 3  

∆ιαχείριση δικαιωµάτων εξ ονόµατος άλλων οργανισµών συλλογικής διαχείρισης 

Άρθρο 13 

∆ιαχείριση δικαιωµάτων δυνάµει συµβάσεων αµοιβαιότητας 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης να µην κάνει 

διακρίσεις εις βάρος δικαιούχων των οποίων τα δικαιώµατα διαχειρίζεται στο πλαίσιο 

συµβάσεων αµοιβαιότητας, ιδίως σε σχέση µε τις ισχύουσες χρεώσεις, τα έξοδα διαχείρισης, 

και τους όρους για την είσπραξη των εσόδων από τα δικαιώµατα και τη διανοµή των ποσών 

που οφείλονται στους δικαιούχους. 
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Άρθρο 14 

Κρατήσεις και πληρωµές που προβλέπονται στις συµβάσεις αµοιβαιότητας 

• 1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δεν 

προβαίνει σε άλλες κρατήσεις, πέραν των εξόδων διαχείρισης, επί των εσόδων από 

τα δικαιώµατα που διαχειρίζεται βάσει της συµφωνίας εκπροσώπησης ή επί τυχόν 

εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση των εν λόγω εσόδων από τα 

δικαιώµατα, εκτός εάν ο άλλος οργανισµός συλλογικής διαχείρισης που είναι 

συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας αµοιβαιότητας συναινεί ρητά σε τέτοιες 

κρατήσεις. 

• 2. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να διανέµει και να καταβάλλει τα 

ποσά που οφείλονται σε άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης τακτικά, 

επιµελώς και µε ακρίβεια. 

3. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης διενεργεί τη διανοµή και τις πληρωµές 

προς τον άλλο οργανισµό συλλογικής διαχείρισης το συντοµότερο δυνατό και το 

αργότερο εννέα µήνες από το τέλος του οικονοµικού έτους κατά το οποίο 

εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώµατα, εκτός εάν αντικειµενικοί λόγοι που 

σχετίζονται ιδίως µε την υποβολή αναφορών εκ µέρους των χρηστών, τον 

προσδιορισµό των δικαιωµάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την 

αντιστοίχιση των πληροφοριών για τα έργα και άλλα αντικείµενα µε τους 

δικαιούχους δεν επιτρέπουν στον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης να τηρήσει 

την προθεσµία αυτή. 
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(2) Ο άλλος οργανισµός συλλογικής διαχείρισης ή, σε περίπτωση που έχουν ως µέλη 

οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους, τα µέλη αυτά διανέµουν και 

καταβάλλουν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους το συντοµότερο δυνατό 

και το αργότερο έξι µήνες από την είσπραξη των ποσών αυτών, εκτός εάν 

αντικειµενικοί λόγοι που σχετίζονται ιδίως µε την υποβολή αναφορών εκ µέρους 

των χρηστών, τον προσδιορισµό των δικαιωµάτων, την ταυτοποίηση των 

δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για τα έργα και άλλα 

αντικείµενα µε τους δικαιούχους δεν επιτρέπουν στον οργανισµό συλλογικής 

διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, στα µέλη του να τηρήσουν την προθεσµία αυτή. 

Κεφάλαιο 4 

Σχέσεις µε τους χρήστες 

Άρθρο 15 

Αδειοδότηση 

• 1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και οι 

χρήστες διεξάγουν διαπραγµατεύσεις για την αδειοδότηση των δικαιωµάτων µε καλή 

πίστη. Οι οργανισµοί  αυτοί ανταλλάσσουν κάθε αναγκαία πληροφορία ▌.  
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• 2. Οι όροι αδειοδότησης θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειµενικά κριτήρια που δεν 

εισάγουν διακρίσεις. Κατά την αδειοδότηση δικαιωµάτων οι οργανισµοί συλλογικής 

διαχείρισης δεν υποχρεούνται να χρησιµοποιούν ως προηγούµενο για άλλες 

επιγραµµικές υπηρεσίες τους όρους αδειοδότησης που έχουν συµφωνηθεί µε έναν 

χρήστη, όταν ο χρήστης αυτός παρέχει ένα νέο είδος επιγραµµικής υπηρεσίας το 

οποίο είναι διαθέσιµο στο κοινό της Ένωσης για λιγότερο από τρία έτη. 

• Οι δικαιούχοι θα πρέπει να λαµβάνουν κατάλληλη αµοιβή για τη χρήση των 

δικαιωµάτων. Οι χρεώσεις για τα αποκλειστικά δικαιώµατα και τα δικαιώµατα 

αµοιβής είναι εύλογα, µεταξύ άλλων, σε σχέση µε την οικονοµική αξία της χρήσης 

των δικαιωµάτων στο εµπόριο, λαµβανοµένων υπόψη της φύσης και του πεδίου 

χρήσης των έργων και άλλων αντικειµένων, καθώς και σε σχέση µε την οικονοµική 

αξία των υπηρεσιών που παρέχονται από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης. Οι 

οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να ενηµερώνουν τον ενδιαφερόµενο 

χρήστη για τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των χρεώσεων 

αυτών.  

• ▌ 

• 2α.  Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να απαντούν χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις αιτήσεις των χρηστών, αναφέροντας, µεταξύ 

άλλων, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον οργανισµό συλλογικής 

διαχείρισης προκειµένου να υποβάλει πρόταση χορήγησης αδείας.  
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• Μετά την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών, ο οργανισµός 

συλλογικής διαχείρισης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, είτε προτείνει τη 

χορήγηση άδειας ή παρέχει στο χρήστη αιτιολογηµένη δήλωση στην οποία εξηγεί 

τους λόγους για τους οποίους δεν προτίθεται να αδειοδοτήσει την παροχή 

συγκεκριµένης υπηρεσίας. 

• 3. Ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους 

χρήστες να επικοινωνούν µε αυτόν µε ηλεκτρονικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένης όπου 

κριθεί απαραίτητο, της υποβολής αναφορών επί τη χρήση αδείας.  

Άρθρο 15α 

Υποχρεώσεις των χρηστών 

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν διατάξεις προκειµένου να διασφαλίσουν ότι οι 

χρήστες παρέχουν στον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, βάσει συµφωνηθέντος ή 

προκαθορισµένου χρόνου  και µορφότυπου, τις συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν 

σχετικά µε τη χρήση των δικαιωµάτων που εκπροσωπεί ο οργανισµός συλλογικής 

διαχείρισης, οι οποίες είναι αναγκαίες αφενός για την είσπραξη των εσόδων από τα 

δικαιώµατα και αφετέρου για τη διανοµή και καταβολή των ποσών που οφείλονται στους 

δικαιούχους. Κατά την επιλογή του µορφότυπου για την παροχή των συναφών 

πληροφοριών, οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και οι χρήστες λαµβάνουν υπόψη στο 

µέτρο του δυνατού τα προαιρετικά βιοµηχανικά πρότυπα.    
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(3) Κεφάλαιο 5 

∆ιαφάνεια και υποβολή εκθέσεων 

Άρθρο 16 

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

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των άρθρων 17 

και 26 παράγραφος 2, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ένας οργανισµός συλλογικής 

διαχείρισης να καθιστά διαθέσιµες τουλάχιστον άπαξ ετησίως σε κάθε δικαιούχο 

στον οποίο απέδωσε έσοδα από δικαιώµατα ή κατέβαλε πληρωµές, κατά την 

περίοδο στην οποία αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες, τουλάχιστον τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

• α) τυχόν στοιχεία επικοινωνίας που ο δικαιούχος έχει 

εξουσιοδοτήσει τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης να χρησιµοποιεί ▌για 

την ταυτοποίηση και τον εντοπισµό του δικαιούχου· 

• β) τα έσοδα από τα δικαιώµατα που αποδίδονται στο δικαιούχο· 

• γ) τα ποσά που καταβάλλονται από τον οργανισµό συλλογικής 

διαχείρισης στο δικαιούχο ανά κατηγορία δικαιωµάτων που διαχειρίζεται, και 

ανά είδος της χρήσης ▌·  
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• δ) την περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η χρήση στην 

οποία αντιστοιχούν τα ποσά που αποδόθηκαν και καταβλήθηκαν στο 

δικαιούχο, εκτός εάν αντικειµενικοί λόγοι που σχετίζονται µε την υποβολή 

αναφορών εκ µέρους των χρηστών δεν επιτρέπουν στον οργανισµό 

συλλογικής διαχείρισης να παράσχει τις πληροφορίες αυτές· 

• ε) τις κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης ▌· 

• στ) τις κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό εκτός των δαπανών 

διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που ενδέχεται να απαιτούνται από 

την εθνική νοµοθεσία για την παροχή τυχόν κοινωνικών, πολιτιστικών ή 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών ▌· 

• ζ) τα έσοδα από δικαιώµατα που αποδίδονται στο δικαιούχο και 

τα οποία δεν έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο· 

▌ 



 

AM\1017589EL.doc 83/122 PE527.267v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

2. Όταν ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης αποδίδει έσοδα από τα δικαιώµατα 

και έχει ως µέλη οντότητες που είναι αρµόδιες για τη διανοµή των εσόδων από τα 

δικαιώµατα σε δικαιούχους, ο οργανισµός  συλλογικής διαχείρισης παρέχει στις 

οντότητες αυτές τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οντότητες δεν έχουν στην κατοχή τους αυτές τις 

πληροφορίες. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι οντότητες  να καθιστούν 

διαθέσιµες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τουλάχιστον 

άπαξ ετησίως σε κάθε δικαιούχο στον οποίο απέδωσαν έσοδα από τα δικαιώµατα 

ή κατέβαλαν πληρωµές κατά την περίοδο στην οποία αφορούν οι εν λόγω 

πληροφορίες. 

Άρθρο 17 

Παροχή πληροφοριών προς άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης σχετικά µε τη 

διαχείριση των δικαιωµάτων δυνάµει συµφωνιών εκπροσώπησης 

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης να 

καθιστά διαθέσιµες, τουλάχιστον άπαξ ετησίως και µε ηλεκτρονικά µέσα, στον οργανισµό 

συλλογικής διαχείρισης για λογαριασµό του οποίου αναλαµβάνει τη διαχείριση δικαιωµάτων 

στο πλαίσιο µιας συµβάσεως αµοιβαιότητος για την περίοδο στην οποία αφορούν οι εν λόγω 

πληροφορίες, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 
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• α) τα έσοδα από τα δικαιώµατα που αποδίδονται, τα ποσά που καταβάλλονται από 

τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ανά κατηγορία δικαιωµάτων που 

διαχειρίζεται, και ανά είδος χρήσης για τα δικαιώµατα που διαχειρίζεται σύµφωνα 

µε τη σύµβαση αµοιβαιότητας, και τυχόν έσοδα από δικαιώµατα που αποδίδονται 

και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο· 

• β) τις κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης▌· 

• βα) τις κρατήσεις που γίνονται για σκοπούς στους οποίους δεν εµπίπτουν τα έξοδα 

διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 14·  

• γ) πληροφορίες για τις άδειες που χορηγούνται και απορρίπτονται σε σχέση µε τα 

έργα και άλλα  θέµατα καλυπτόµενα από τη σύµβαση  αµοιβαιότητας· 

• δ) αποφάσεις που εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των µελών εφόσον οι 

αποφάσεις αυτές αφορούν στη διαχείριση των δικαιωµάτων δυνάµει της 

συµβάσεως αµοιβαιότητας.  
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Άρθρο 18 

Παροχή πληροφοριών προς δικαιούχους, άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και 

χρήστες κατόπιν αιτήµατος 

• 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε ένας 

οργανισµός συλλογικής διαχείρισης να καθιστά διαθέσιµες, βάσει δεόντως αιτιολογηµένης 

αιτήσεως, σε οποιονδήποτε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης για λογαριασµό του οποίου 

αναλαµβάνει τη διαχείριση δικαιωµάτων στο πλαίσιο µιας συµβάσεως αµοιβαιότητας ή σε 

οποιονδήποτε δικαιούχο ή σε οποιονδήποτε χρήστη, µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

▌ 

β) τα έργα ή άλλα αντικείµενα που εκπροσωπεί, τα δικαιώµατα που 

διαχειρίζεται, απευθείας η δυνάµει συµβάσεων αµοιβαιότητας, και τις 

επικράτειες που καλύπτονται· ή, αν λόγω του πεδίου εφαρµογής της 

δραστηριότητας του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης τα έργα αυτά ή 

άλλα αντικείµενα δεν µπορούν να προσδιοριστούν, τους τύπους των έργων ή 

άλλων αντικειµένων που εκπροσωπεί, τα δικαιώµατα που διαχειρίζεται και 

τις επικράτειες που καλύπτονται· 

▌ 
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Άρθρο 19 

∆ηµοσιοποίηση πληροφοριών 

• 1. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης 

να δηµοσιοποιοεί τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) το καταστατικό του· 

β) τους όρους προσχώρησης µέλους και λήξης της εξουσιοδότησης για τη 

διαχείριση των δικαιωµάτων, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο καταστατικό· 

βα) τυποποιηµένες συµβάσεις αδειοδότησης και τυποποιηµένες ισχύουσες 

χρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εκπτώσεων· 

γ) κατάλογο των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 9·  

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

δικαιούχους· 

ε) τη γενική πολιτική του για τα έξοδα διαχείρισης·  

στ) τη γενική πολιτική του για τις κρατήσεις, πλην των εξόδων διαχείρισης, επί 

των εσόδων από τα δικαιώµατα και επί των εσόδων από την επένδυση των 

εσόδων αυτών,  συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων για κοινωνικές, 

πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες· 
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στα) κατάλογο των συµβάσεων αµοιβαιότητας τις οποίες έχει συνάψει, και τα 

ονόµατα των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης µε τους οποίους έχουν 

συναφθεί αυτές οι συµβάσεις αµοιβαιότητας· 

στβ) τη γενική πολιτική για τη χρήση των µη διανεµητέων ποσών· 

ζ) τις διαδικασίες χειρισµού καταγγελιών και επίλυσης διαφορών που είναι 

διαθέσιµες σύµφωνα µε τα άρθρα 34, 35 και 36α. 

• 2. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δηµοσιεύει και επικαιροποιεί  στον ιστότοπό 

του τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 .. 

Άρθρο 20 

Ετήσια έκθεση διαφάνειας 

• 1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, ανεξάρτητα 

από τη νοµική του µορφή  σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, να καταρτίζει και να 

δηµοσιοποιεί ετήσια έκθεση διαφάνειας, µαζί µε την ειδική έκθεση που αναφέρεται 

στην παράγραφο 3, για κάθε οικονοµικό έτος το αργότερο οκτώ µήνες µετά το τέλος 

του οικονοµικού έτους.  
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• Η ετήσια έκθεση διαφάνειας δηµοσιεύεται στον ιστότοπο του 

οργανισµού συλλογικής διαχείρισης όπου και παραµένει διαθέσιµη στο κοινό για 

τουλάχιστον πέντε έτη. 

• 2. Η ετήσια έκθεση διαφάνειας περιλαµβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που 

παρατίθενται στο παράρτηµα. 

• 3. Η ειδική έκθεση ▌αφορά στη χρήση των ποσών που κρατούνται για τους σκοπούς 

των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και περιλαµβάνει 

τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο σηµείο 3 του παραρτήµατος. 

• 4. Τα λογιστικά στοιχεία που περιέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας ελέγχονται 

από ένα ή περισσότερα πρόσωπα εξουσιοδοτηµένα από το νόµο για να διενεργούν 

λογιστικούς ελέγχους σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1. 

• Η έκθεση ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν επιφυλάξεων, δηµοσιεύεται 

εν όλω στην ετήσια έκθεση διαφάνειας. 

                                                 
1 Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης 
Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιηµένων 
λογαριασµών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 157 
της 9.6.2006, σ. 87). 
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• Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, τα λογιστικά στοιχεία 

περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στο σηµείο 1 στοιχείο 

α) του παραρτήµατος ▌ καθώς και κάθε οικονοµική πληροφορία που αναφέρεται 

στο σηµείο 1 στοιχεία στ) και ζ) και στο σηµείο 2 του παραρτήµατος ▌. 

• ▌ 

• ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΥΕ∆ΑΦΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ  

ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Άρθρο 21 

Χορήγηση πολυεδαφικής άδειας στην εσωτερική αγορά 

• 1. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης 

που είναι εγκατεστηµένοι στην επικράτειά τους να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις 

του παρόντος Τίτλου κατά τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικά 

δικαιώµατα επί µουσικών έργων. 

▌ 
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Άρθρο 22 

Ικανότητα διεκπεραίωσης πολυεδαφικών αδειών 

• 1 Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε ένας οργανισµός συλλογικής 

διαχείρισης ο οποίος χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί 

µουσικών έργων να διαθέτει επαρκή ικανότητα να επεξεργάζεται ηλεκτρονικά, κατά 

τρόπο αποτελεσµατικό και διαφανή, τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση 

των αδειών αυτών, ιδίως για τον προσδιορισµό του ρεπερτορίου και την 

παρακολούθηση της χρήσης του, την τιµολόγηση των χρηστών, την είσπραξη 

εσόδων από τα δικαιώµατα και τη διανοµή των ποσών που οφείλονται στους 

δικαιούχους. 

• 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης θα 

πρέπει να πληρεί, τουλάχιστον, τις εξής προϋποθέσεις: 

α) να έχει την ικανότητα να προσδιορίζει µε ακρίβεια τα µουσικά έργα, εν όλω ή 

εν µέρει, τα οποία έχει δικαίωµα να εκπροσωπεί· 

β) να έχει την ικανότητα να προσδιορίζει µε ακρίβεια ▌, εν όλω ή εν µέρει, ▌σε 

σχέση µε καθεµία σχετική επικράτεια, τα δικαιώµατα και τους αντίστοιχους 

δικαιούχους επί κάθε µουσικού έργου ή µέρους αυτού το οποίο έχει δικαίωµα 

να εκπροσωπεί·  
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γ) να κάνει  χρήση των µοναδικών αναγνωριστικών κωδικών για την 

ταυτοποίηση των δικαιούχων και τον προσδιορισµό των µουσικών έργων, 

λαµβάνοντας υπόψη, στο µέτρο του δυνατού, τα προαιρετικά βιοµηχανικά 

πρότυπα και τις πρακτικές που αναπτύσσονται είτε σε διεθνές είτε σε 

ενωσιακό επίπεδο. 

▌ 

ε) να κάνει χρήση κατάλληλων µέσων εντοπισµού και εξάλειψης κατά τρόπο 

έγκαιρο και αποτελεσµατικό των ασυνεπειών στα δεδοµένα που βρίσκονται 

στην κατοχή άλλων οργανισµών συλλογικής διαχείρισης οι οποίοι χορηγούν 

πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων. 

Άρθρο 23 

∆ιαφάνεια των πληροφοριών σχετικά µε πολυεδαφικά ρεπερτόρια 

• 1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης που 

χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων παρέχουν, 

βάσει δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης, στους παρόχους επιγραµµικών υπηρεσιών 

µουσικής, σε δικαιούχους των οποίων τα δικαιώµατα εκπροσωπεί  και σε άλλους 

οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, µε ηλεκτρονικά µέσα, ενηµερωµένες πληροφορίες που 

καθιστούν δυνατό τον προσδιορισµό του επιγραµµικού µουσικού ρεπερτορίου που 

εκπροσωπεί. Στις πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνονται: 
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• α) τα εκπροσωπούµενα µουσικά έργα· 

• β) τα εκπροσωπούµενα δικαιώµατα, εν όλω ή εν µέρει· και 

• γ) οι καλυπτόµενες επικράτειες. 

• 2. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης µπορεί να λάβει εύλογα µέτρα, εφόσον είναι 

αναγκαίο, για την προστασία της ακρίβειας και της ακεραιότητας των δεδοµένων, 

τον έλεγχο της επαναχρησιµοποίησής τους και την προστασία ▌εµπορικά 

ευαίσθητων πληροφοριών. 

Άρθρο 24 

Ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά µε τα πολυεδαφικά ρεπερτόρια 

• 1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης που 

χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων 

διαθέτει ρυθµίσεις προκειµένου να µπορούν οι δικαιούχοι, άλλοι οργανισµοί 

συλλογικής διαχείρισης και οι πάροχοι επιγραµµικών υπηρεσιών να ζητούν 

διόρθωση των δεδοµένων που αναφέρονται στον κατάλογο όρων κατά το άρθρο 22 

παράγραφος 2 ή των πληροφοριών που παρέχονται δυνάµει του άρθρου 23, όταν 

τέτοιοι δικαιούχοι, οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και πάροχοι επιγραµµικών 

υπηρεσιών πιστεύουν, βάσει εύλογων αποδείξεων, ότι τα δεδοµένα ή οι 

πληροφορίες είναι ανακριβείς όσον αφορά στα επιγραµµικά δικαιώµατά τους επί 

µουσικών έργων. Σε περίπτωση που οι αντιρρήσεις είναι επαρκώς τεκµηριωµένες, ο 

οργανισµός συλλογικής διαχείρισης διασφαλίζει ότι τα δεδοµένα ή οι πληροφορίες 

διορθώνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.  
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• 2. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να παρέχει στους δικαιούχους των 

οποίων τα µουσικά έργα περιλαµβάνονται στο δικό του µουσικό ρεπερτόριο και 

στους δικαιούχους που του ανέθεσαν τη διαχείριση των επιγραµµικών τους 

δικαιωµάτων επί µουσικών έργων σύµφωνα µε το άρθρο 30 παράγραφος 1 τα µέσα 

ηλεκτρονικής υποβολής πληροφοριών σε αυτούς σχετικά µε τα µουσικά έργα τους, τα 

δικαιώµατά τους επί των έργων αυτών και τις επικράτειες για τις οποίες οι 

δικαιούχοι εξουσιοδοτούν τον οργανισµό. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή, οι 

οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και οι δικαιούχοι λαµβάνουν υπόψη, στο µέτρο 

του δυνατού, τα προαιρετικά βιοµηχανικά πρότυπα ή τις πρακτικές που αφορούν 

στην ανταλλαγή δεδοµένων που αναπτύσσονται σε διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο και 

επιτρέπουν στους δικαιούχους να καθορίζουν το µουσικό έργο, εν όλω ή εν µέρει, τα 

επιγραµµικά δικαιώµατα, εν όλω ή εν µέρει, και τις επικράτειες, για τις οποίες 

εξουσιοδοτούν τον οργανισµό. 

• 3. Όταν ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δίνει εντολή σε άλλον οργανισµό 

συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά 

δικαιώµατα επί µουσικών έργων σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29, ο 

εξουσιοδοτούµενος οργανισµός συλλογικής διαχείρισης εφαρµόζει επίσης την 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου σε σχέση µε τους δικαιούχους των οποίων τα 

µουσικά έργα περιλαµβάνονται στο ρεπερτόριο του εξουσιοδοτούντος οργανισµού 

συλλογικής διαχείρισης, εκτός εάν οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης 

συµφωνήσουν διαφορετικά. 
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Άρθρο 25 

Ακριβής και έγκαιρη υποβολή αναφορών και τιµολόγηση 

• 1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης 

παρακολουθεί τη χρήση των επιγραµµικών δικαιωµάτων επί µουσικών έργων τα 

οποία εκπροσωπεί , εν όλω ή εν µέρει, από τους παρόχους επιγραµµικών υπηρεσιών 

▌στους οποίους έχει χορηγήσει πολυεδαφική άδεια για τα δικαιώµατα αυτά. 

• 2. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης προσφέρει στους παρόχους επιγραµµικών 

υπηρεσιών ▌τη δυνατότητα να υποβάλλουν µε ηλεκτρονικά µέσα αναφορές σχετικά 

µε την πραγµατική χρήση των επιγραµµικών δικαιωµάτων επί µουσικών έργων και 

οι πάροχοι επιγραµµικών υπηρεσιών υποβάλλουν ακριβή αναφορά σχετικά µε την 

πραγµατική χρήση των έργων αυτών. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης 

προσφέρει τη χρήση µίας τουλάχιστον µεθόδου υποβολής αναφορών η οποία 

λαµβάνει υπόψη τα προαιρετικά βιοµηχανικά πρότυπα ή τις πρακτικές που έχουν 

αναπτυχθεί σε διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των 

δεδοµένων αυτών. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δύναται να αρνηθεί να 

αποδεχθεί την υποβολή αναφοράς από τον πάροχο επιγραµµικών υπηρεσιών σε 

κλειστό µορφότυπο, αν ο οργανισµός παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αναφορών 

µέσω ενός βιοµηχανικού προτύπου για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων. 
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• 3. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης τιµολογεί τους παρόχους επιγραµµικών 

▌υπηρεσιών µε ηλεκτρονικά µέσα. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης 

προσφέρει τη χρήση τουλάχιστον ενός µορφότυπου ο οποίος λαµβάνει υπόψη τα 

προαιρετικά βιοµηχανικά πρότυπα ή τις πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές 

ή ενωσιακό επίπεδο. Το τιµολόγιο ορίζει τα έργα και τα δικαιώµατα για τα οποία 

έχει χορηγηθεί άδεια, εν όλω ή εν µέρει, µε βάση τα στοιχεία του άρθρου 22 

παράγραφος 2, και τις αντίστοιχες πραγµατικές χρήσεις, στο βαθµό που αυτό είναι 

δυνατό, µε βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πάροχο επιγραµµικών 

υπηρεσιών και τον µορφότυπο που χρησιµοποιείται για την παροχή των 

πληροφοριών αυτών. Οι πάροχοι επιγραµµικών υπηρεσιών δεν µπορούν να 

αρνηθούν να αποδεχθούν το τιµολόγιο εξ αιτίας του µορφοτύπου του εάν ο 

οργανισµός συλλογικής διαχείρισης χρησιµοποιεί βιοµηχανικό πρότυπο. 

• 4. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης τιµολογεί τους παρόχους επιγραµµικών 

▌υπηρεσιών µε ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση κατόπιν της υποβολής αναφοράς 

σχετικά µε την πραγµατική χρήση των επιγραµµικών δικαιωµάτων επί µουσικών 

έργων, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό για λόγους που οφείλονται στον πάροχο 

επιγραµµικής ▌υπηρεσίας.  

• 5. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης θέτει στη διάθεση των παρόχων 

επιγραµµικών ▌υπηρεσιών επαρκείς ρυθµίσεις προκειµένου αυτοί να µπορούν να 

αµφισβητήσουν την ορθότητα του τιµολογίου, ακόµη και σε περιπτώσεις που ο 

πάροχος επιγραµµικής ▌υπηρεσίας λαµβάνει τιµολόγια από έναν ή περισσότερους 

οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης για τα ίδια επιγραµµικά δικαιώµατα επί του 

ίδιου µουσικού έργου. 
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Άρθρο 26 

Ακριβής και έγκαιρη πληρωµή των δικαιούχων 

• 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε 

ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης που χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για 

επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων να διανέµει στους δικαιούχους τα 

οφειλόµενα βάσει των αδειών αυτών ποσά µε ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση 

κατόπιν της υποβολής αναφοράς σχετικά µε την πραγµατική χρήση του έργου, εκτός 

εάν αυτό δεν είναι δυνατόν για λόγους που οφείλονται στον πάροχο της 

επιγραµµικής ▌υπηρεσίας.  

• 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, ο οργανισµός παρέχει στους δικαιούχους, 

κατά την πραγµατοποίηση κάθε πληρωµής δυνάµει της παραγράφου 1, 

τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) την περίοδο κατά την οποία έλαβαν χώρα οι χρήσεις για τις οποίες οφείλονται 

τα ποσά στους δικαιούχους και τις επικράτειες στις οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν οι χρήσεις· 

β) τα ποσά που εισπράττονται, τις κρατήσεις που πραγµατοποιούνται και τα 

ποσά που διανέµονται από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης για κάθε 

επιγραµµικό δικαίωµα επί οποιουδήποτε µουσικού έργου για το οποίο οι 

δικαιούχοι έχουν εξουσιοδοτήσει τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης προς 

εκπροσώπηση, εν όλω ή εν µέρει·  
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γ) τα ποσά που εισπράττονται για τους δικαιούχους, τις κρατήσεις που γίνονται, 

και τα ποσά που διανέµονται από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης σε 

σχέση µε κάθε πάροχο επιγραµµικής υπηρεσίας. 

• ▌ 

• 4. Όταν ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δίνει εντολή σε άλλον οργανισµό 

συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα 

επί µουσικών έργων σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29, ο εξουσιοδοτούµενος 

οργανισµός συλλογικής διαχείρισης διανέµει τα ποσά που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 µε ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση και παρέχει τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 στον εξουσιοδοτούντα οργανισµό συλλογικής 

διαχείρισης. Ο εξουσιοδοτών οργανισµός συλλογικής διαχείρισης είναι αρµόδιος για 

τη µετέπειτα διανοµή των ποσών αυτών και την παροχή των σχετικών πληροφοριών 

στους δικαιούχους, εκτός εάν οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης συµφωνήσουν 

διαφορετικά. 

▌ 
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Άρθρο 28 

Συµφωνίες µεταξύ των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης για χορήγηση πολυεδαφικών 

αδειών 

• 1. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε συµφωνία εκπροσώπησης 

µεταξύ οργανισµών συλλογικής διαχείρισης βάσει της οποίας ένας οργανισµός 

συλλογικής διαχείρισης εξουσιοδοτεί άλλον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης να 

χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων του 

δικού του ρεπερτορίου είναι µη αποκλειστικού χαρακτήρα. Ο εξουσιοδοτούµενος 

οργανισµός συλλογικής διαχείρισης διαχειρίζεται τα επιγραµµικά δικαιώµατα κατά 

τρόπον που δεν εισάγει διακρίσεις. 

• 2. Ο εξουσιοδοτών οργανισµός συλλογικής διαχείρισης ενηµερώνει τα µέλη του για 

τους κύριους όρους της συµφωνίας, µεταξύ άλλων, για τη διάρκειά της και το 

κόστος των παρεχόµενων από τον εξουσιοδοτούµενο οργανισµό συλλογικής 

διαχείρισης υπηρεσιών. 

• 3. Ο εξουσιοδοτούµενος οργανισµός συλλογικής διαχείρισης ενηµερώνει τον 

εξουσιοδοτούντα οργανισµό συλλογικής διαχείρισης σχετικά µε τους κύριους όρους 

βάσει των οποίων θα χορηγηθεί άδεια για τα επιγραµµικά δικαιώµατα του 

τελευταίου, καθώς και για τη φύση της εκµετάλλευσης, όλες τις διατάξεις που 

αφορούν ή επηρεάζουν τα τέλη άδειας χρήσης, τη διάρκεια της άδειας, τις λογιστικές 

περιόδους και τις επικράτειες που καλύπτονται. 



 

AM\1017589EL.doc 99/122 PE527.267v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Άρθρο 29 

Υποχρέωση εκπροσώπησης άλλου οργανισµού συλλογικής διαχείρισης για χορήγηση 

πολυεδαφικών αδειών 

• 1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης 

που δεν χορηγεί ούτε προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για 

επιγραµµικά δικαιώµατα επί των µουσικών έργων που ανήκουν στο δικό του 

▌ρεπερτόριο ζητεί από άλλο οργανισµό συλλογικής διαχείρισης να συνάψει 

συµφωνία αµοιβαιότητας προκειµένου να εκπροσωπεί   τα δικαιώµατα αυτά, ο 

οργανισµός συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτηµα 

υποχρεούται  να αποδεχθεί το αίτηµα αυτό εάν χορηγεί ήδη ή προσφέρεται να 

χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για την ίδια κατηγορία επιγραµµικών 

δικαιωµάτων επί µουσικών έργων που ανήκουν στο ρεπερτόριο ενός ή 

περισσοτέρων άλλων οργανισµών συλλογικής διαχείρισης. 

• 1α. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτηµα θα 

πρέπει να απαντά στον αιτούντα οργανισµό συλλογικής διαχείρισης εγγράφως και 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

• 1β. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης 

στον οποίο απευθύνεται το αίτηµα διαχειρίζεται το εκπροσωπούµενο ρεπερτόριο 

του αιτούντος οργανισµού συλλογικής διαχείρισης υπό τους ίδιους όρους υπό τους 

οποίους διαχειρίζεται το δικό του ρεπερτόριο.    

• 1γ. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτηµα 

περιλαµβάνει το εκπροσωπούµενο ρεπερτόριο του αιτούντος οργανισµού 

συλλογικής διαχείρισης σε όλες τις προσφορές που απευθύνει στους παρόχους 

επιγραµµικών υπηρεσιών.   
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• 2.  ▌Τα έξοδα διαχείρισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον οργανισµό 

συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτηµα προς τον αιτούντα 

οργανισµό δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα εύλογα έξοδα στα οποία 

υποβάλλεται ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το 

αίτηµα.   

• 3. Ο αιτών οργανισµός συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να θέτει στη διάθεση 

του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτηµα τις 

πληροφορίες που σχετίζονται µε το δικό του µουσικό ρεπερτόριο οι οποίες 

απαιτούνται για την παροχή πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικά 

δικαιώµατα επί µουσικών έργων. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες είναι 

ανεπαρκείς ή παρέχονται υπό µορφή που δεν επιτρέπει στον οργανισµό 

συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτηµα να πληροί τις 

απαιτήσεις του παρόντος τίτλου, ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης στον 

οποίο απευθύνεται το αίτηµα δικαιούται να χρεώνει για τα ▌έξοδα που 

προκύπτουν ευλόγως κατά την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών ή να 

αποκλείει τα έργα αυτά για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ή τα 

οποία δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
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Άρθρο 30 

Πρόσβαση σε πολυεδαφικές άδειες 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε σε περίπτωση που ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης 

δεν χορηγεί ή δεν προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά 

δικαιώµατα επί µουσικών έργων ή δεν επιτρέπει σε άλλον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης 

να εκπροσωπεί τα δικαιώµατα αυτά για τέτοιο σκοπό σε διάστηµα ...*, οι δικαιούχοι που 

έχουν εξουσιοδοτήσει τον εν λόγω οργανισµό συλλογικής διαχείρισης να εκπροσωπεί τα 

επιγραµµικά δικαιώµατά τους επί µουσικών έργων να µπορούν να ανακαλούν από τον εν 

λόγω οργανισµό συλλογικής διαχείρισης τα επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων 

για τους σκοπούς της χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για όλες τις επικράτειες χωρίς να 

χρειάζεται να ανακαλούν τα επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων για τους 

σκοπούς της χορήγησης µονοεδαφικών αδειών, ούτως ώστε να χορηγούν οι ίδιοι 

πολυεδαφικές άδειες στα επιγραµµικά δικαιώµατά τους επί µουσικών έργων ή µέσω 

οποιουδήποτε άλλου µέρους εξουσιοδοτούν ή µέσω οποιουδήποτε οργανισµού συλλογικής 

διαχείρισης που συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Τίτλου.  

▌ 

                                                 
*  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: 36 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας. 
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Άρθρο 33 

Παρέκκλιση για επιγραµµικά µουσικά δικαιώµατα που απαιτούνται για ραδιοτηλεοπτικά 

προγράµµατα 

Οι απαιτήσεις που ορίζονται βάσει του παρόντος Τίτλου δεν εφαρµόζονται σε οργανισµούς 

συλλογικής διαχείρισης όταν χορηγούν, µε βάση την προαιρετική οµαδοποίηση των 

απαιτούµενων δικαιωµάτων, σύµφωνα µε τους κανόνες περί ανταγωνισµού των άρθρων 101 

και 102 ΣΛΕΕ, πολυεδαφική 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, 

συµπεριλαµβανοµένων των προκαταρκτικών επισκοπήσεων που παράγονται από ή για το 

ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό και το οποίο έχει επικουρικό χαρακτήρα σε σχέση µε την αρχική 

εκποµπή των ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραµµάτων του. 
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• ΤΙΤΛΟΣ IV 

ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 

Άρθρο 34 

∆ιαδικασία καταγγελίας 

• 1. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης 

να θέτουν στη διάθεση των µελών τους και των οργανισµών συλλογικής 

διαχείρισης εξ ονόµατος των οποίων αναλαµβάνουν τη διαχείριση δικαιωµάτων 

στο πλαίσιο συµφωνίας αµοιβαιότητας, αποτελεσµατικές και έγκαιρες διαδικασίες 

για τη διεκπεραίωση καταγγελιών ▌, 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.  

• 2. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης απαντούν εγγράφως στις καταγγελίες που 

διατυπώνονται από µέλη ή οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης εξ ονόµατος των 

οποίων αναλαµβάνουν τη διαχείριση δικαιωµάτων στο πλαίσιο συµβάσεων 

αµοιβαιότητας. Σε περίπτωση που ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης 

απορρίπτει την καταγγελία, αιτιολογεί την απόφασή του. 

▌ 
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Άρθρο 35 

∆ιαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 

• 1.  ▌Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν ότι οι διαφορές µεταξύ των οργανισµών 

συλλογικής διαχείρισης, των µελών των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, των 

δικαιούχων ή των χρηστών σχετικά µε τις διατάξεις του εθνικού δικαίου οι οποίες 

θεσπίζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Οδηγίας µπορούν να 

υπάγονται σε ταχεία, ανεξάρτητη και αµερόληπτη διαδικασία εναλλακτικής 

επίλυσης διαφορών. 

• 1α. Για τους σκοπούς του Τίτλου ΙΙΙ, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες 

διαφορές που σχετίζονται µε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης που είναι 

εγκατεστηµένος στην επικράτειά τους, ο οποίος χορηγεί ή προσφέρεται να 

χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων, 

µπορούν να υπάγονται σε  ανεξάρτητη και αµερόληπτη διαδικασία εναλλακτικής 

επίλυσης διαφορών:  

• α) διαφορές µε υφιστάµενο ή δυνητικό πάροχο επιγραµµικής υπηρεσίας 

σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 15, 23, 24 και 25· 

• β) διαφορές µε έναν ή περισσότερους δικαιούχους σχετικά µε την 

εφαρµογή των άρθρων 23, 24, 25, 26, 28, 29 και 30· 

• γ) διαφορές µε άλλο οργανισµό συλλογικής διαχείρισης σχετικά µε την 

εφαρµογή των άρθρων 23, 24, 25, 26, 28 και 29. 

• ▌ 
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Άρθρο 36α 

Επίλυση διαφορών 

• 1.  Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι διαφορές µεταξύ οργανισµών συλλογικής 

διαχείρισης και χρηστών που αφορούν ιδίως στους ισχύοντες και προτεινόµενους 

όρους αδειοδότησης ή την παραβίαση της σύµβασης µπορούν να παραπεµφθούν 

σε δικαστήριο ή, κατά περίπτωση, σε άλλο ανεξάρτητο και αµερόληπτο όργανο 

επίλυσης διαφορών όταν το όργανο αυτό διαθέτει εµπειρεία στο δίκαιο περί 

πνευµατικής ιδιοκτησίας.  

• 2. Τα άρθρα 34 και 35 και η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν θίγουν το 

δικαίωµα των µερών να διεκδικούν και να προασπίζονται τα δικαιώµατά τους 

προσφεύγοντας στα δικαστήρια. 

Άρθρο 37 

Συµµόρφωση  

• -1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές που έχουν ορισθεί για το 

σκοπό αυτό παρακολουθούν τη συµµόρφωση των οργανισµών συλλογικής 

διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένοι στην επικράτειά τους µε τις διατάξεις  του 

εθνικού δικαίου οι οποίες θεσπίζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στην παρούσα οδηγία. 
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• 1. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε να υφίστανται διαδικασίες στο πλαίσιο 

των οποίων τα µέλη ενός οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, οι δικαιούχοι, οι 

χρήστες, οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη 

κοινοποιούν στις αρµόδιες αρχές που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό τις 

δραστηριότητες ή τις καταστάσεις οι οποίες, κατά τη γνώµη τους, συνιστούν 

παραβίαση των διατάξεων του εθνικού δικαίου οι οποίες θεσπίζονται σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Οδηγία.   

• 2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι ▌αρµόδιες αρχές που έχουν ορισθεί για τον 

σκοπό αυτό έχουν την εξουσία να επιβάλλουν τις δέουσες κυρώσεις ή να λαµβάνουν 

τα δέοντα µέτρα, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του εθνικού 

δικαίου οι οποίες θεσπίζονται κατ’ εφαρµογήν της παρούσας Οδηγίας. Οι εν λόγω 

κυρώσεις και τα µέτρα είναι αποτελεσµατικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. 

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρµόδιες αρχές που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 39α και 40 έως τις ...*. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί 

τις πληροφορίες που έχει λάβει συναφώς. 

▌ 

                                                 
* EE: να προστεθεί η ηµεροµηνία: 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας  
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Άρθρο 39α 

Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµοδίων αρχών 

• 1.  Για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας Οδηγίας, 

κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η αρµόδια αρχή που έχει οριστεί 

για τον σκοπό αυτό απαντά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε αίτηση 

πληροφοριών που έχει υποβάλει αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους που έχει 

οριστεί για το σκοπό αυτό και η οποία αφορά σε ζητήµατα σχετικά µε την 

εφαρµογή της παρούσας Οδηγίας, ιδίως σχετικά µε τις δραστηριότητες 

οργανισµών συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένοι στην επικράτειά του 

κράτους µέλους-αποδέκτου της αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση είναι 

δεόντως αιτιολογηµένη.  

• 2.  Όταν αρµόδια αρχή θεωρεί ότι οργανισµός συλλογικής διαχείρισης που είναι 

εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος ο οποίος όµως ασκεί δραστηριότητες εντός 

της επικράτειάς της ενδέχεται να µην συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του εθνικού 

δικαίου του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οργανισµός 

συλλογικής διαχείρισης, οι οποίες θεσπίζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στην παρούσα Οδηγία, µπορεί να διαβιβάσει όλες τις σχετικές 

πληροφορίες στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστηµένος ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, οι οποίες µπορεί να 

συνοδεύονται από αίτηση προς την εν λόγω αρχή για να λάβει κατάλληλα µέτρα στο 

πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Η αρµοδία αρχή που παραλαµβάνει την αίτηση  

παρέχει αιτιολογηµένη απάντηση εντός  τριών µηνών.  

• 3.  Η αιτούσα αρµόδια αρχή µπορεί επίσης να υποβάλει τα αναφερόµενα στην 

παράγραφο 2 θέµατα στην οµάδα εµπειρογνωµόνων που συγκροτείται βάσει του 

άρθρου 41α.  
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Άρθρο 40 

Συνεργασία για την ανάπτυξη της χορήγησης πολυεδαφικών αδειών  

• ▌ 

• 2. Η Επιτροπή θα πρέπει να προωθεί την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των 

αρµόδιων αρχών που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό στα κράτη µέλη και µεταξύ 

των αρχών αυτών και της Επιτροπής σχετικά µε την κατάσταση και την πρόοδο της 

χορήγησης πολυεδαφικών αδειών. 

• 3. Η Επιτροπή διενεργεί τακτικές διαβουλεύσεις µε εκπροσώπους των δικαιούχων, των 

οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, των χρηστών, των καταναλωτών και άλλων 

ενδιαφερόµενων µερών σχετικά µε την εµπειρία που αποκόµισαν από την εφαρµογή 

των διατάξεων του Τίτλου ΙΙΙ της παρούσας Οδηγίας. Η Επιτροπή παρέχει στις 

αρµόδιες αρχές όλες τις σχετικές πληροφορίες που προκύπτουν από τις διαβουλεύσεις 

αυτές, στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών που ορίζεται στην παράγραφο 2. 



 

AM\1017589EL.doc 109/122 PE527.267v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

• 4. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, το αργότερο  την...*, οι αρµόδιες αρχές τους να 

παρέχουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την κατάσταση και την πρόοδο της 

χορήγησης πολυεδαφικών αδειών στην επικράτειά τους. Η έκθεση περιλαµβάνει 

πληροφορίες, ιδίως σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των πολυεδαφικών αδειών στο 

οικείο κράτος µέλος, τη συµµόρφωση των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης µε 

τις διατάξεις του εθνικού δικαίου οι οποίες θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή του Τίτλου 

ΙΙΙ της παρούσας Οδηγίας και την αξιολόγηση της εξέλιξης της χορήγησης 

πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων από τους 

χρήστες τους καταναλωτές, τους δικαιούχους και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη.  

                                                 
*  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: 42 µήνες από την  έναρξη ισχύος της παρούσας 

Οδηγίας  
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• 5. Με βάση τις εκθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 και τις πληροφορίες που 

συγκεντρώνονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3, η Επιτροπή θα πρέπει να 

αξιολογεί την εφαρµογή του Τίτλου ΙΙΙ της παρούσας Οδηγίας. Εάν είναι απαραίτητο, 

και µε βάση ειδική έκθεση όπως κρίνεται σκόπιµο, η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω 

µέτρα για να αντιµετωπίσει τυχόν διαπιστωθέντα προβλήµατα ▌. Η αξιολόγηση αυτή 

αφορά, ειδικότερα, τα εξής:  

α) τον αριθµό των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης που πληρούν τις 

απαιτήσεις του Τίτλου ΙΙΙ· 

β) την εφαρµογή των άρθρων 28 και 29, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού 

των συµβάσεων αµοιβαιότητας που συνάπτονται από οργανισµούς 

συλλογικής διαχείρισης όπως προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα· 

γ) το ποσοστό του ρεπερτορίου στα κράτη µέλη που είναι διαθέσιµο για έκδοση 

αδειών σε διακρατική βάση. 
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• ΤΙΤΛΟΣ V 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο -41 

Κοινοποίηση των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης 

Μέχρι την ...*, τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, µε βάση τις πληροφορίες που 

διαθέτουν, κατάλογο των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένοι 

στις επικράτειές τους.  

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τυχόν 

αλλαγές στον κατάλογο αυτό.  

Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές και τις επικαιροποιεί. 

                                                 
* ΕΕ: 24 µήνες από την  έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 41 

Υποβολή εκθέσεων 

Έως τις…*, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την εφαρµογή της . Η έκθεση 

περιλαµβάνει αξιολογηση  των επιπτώσεών της παρούσας οδηγίας  στην ανάπτυξη των 

διασυνοριακών υπηρεσιών και της πολιτιστικής πολυµορφίας, για τις σχέσεις µεταξύ των 

οργανισµών συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών και τη λειτουργία, εντός της 

Ένωσης, των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένοι εκτός της 

Ένωσης, και, εάν κριθεί απαραίτητο, για την ανάγκη αναθεώρησής της. Η Επιτροπή 

υποβάλλει την έκθεσή της συνοδευόµενη από νοµοθετική πρόταση, κατά περίπτωση. 

Άρθρο 41a 

Οµάδα εµπειρογνωµόνων 

Συγκροτείται µε το παρόν οµάδα εµπειρογνωµόνων. Απαρτίζεται από εκπροσώπους των 

αρµοδίων αρχών των κρατών µελών. Η οµάδα εµπειρογνωµόνων, της οποίας προεδρεύει 

εκπρόσωπος της Επιτροπής, συνέρχεται είτε  µε πρωτοβουλία του προέδρου είτε αιτήσει 

της αντιπροσωπείας ενός κράτους µέλους. Τα καθήκοντα της οµάδας είναι τα ακόλουθα: 

 

                                                 
*  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: 7 έτη από την  έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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α) να εξετάζει τον αντίκτυπο της µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στη λειτουργία 

των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης και των ανεξάρτητων οντοτήτων 

διαχείρισης στην εσωτερική αγορά και να επισηµαίνει τυχόν δυσκολίες·    

β) να διοργανώνει διαβουλεύσεις για όλα τα ζητήµατα που ανακύπτουν κατά την 
εφαρµογή της οδηγίας· 

γ) να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις συναφείς εξελίξεις της 

νοµοθεσίας και της νοµολογίας καθώς και τις συναφείς εξελίξεις στον οικονοµικό, 

κοινωνικό, πολιτιστικό και τεχνολογικό τοµέα, ιδίως στην ψηφιακή αγορά έργων 

και άλλων αντικειµένων. 

Άρθρο 41β 

Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της 

παρούσας Οδηγίας υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 
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Άρθρο 42 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

• 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο 

την ...*. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω 

διατάξεων.Τα µέτρα αυτά, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην 

παρούσα Οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη 

δηµοσίευσή τους. Οι µέθοδοι για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη 

µέλη. 

• 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών µέτρων 

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα 

Οδηγία. 

                                                 
* ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
Οδηγίας. 
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Άρθρο 43 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα Οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 44 

Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.  

..., 
 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

• 1. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2: 

α) οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν ισολογισµό ή δήλωση στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού, λογαριασµό των εσόδων και των δαπανών του 

οικονοµικού έτους και κατάσταση ταµειακών ροών· 

β) έκθεση για τις δραστηριότητες του οικονοµικού έτους· 

βα) πληροφορίες σχετικά µε την άρνηση χορήγησης άδειας σύµφωνα µε το 

άρθρο 15 παράγραφος 2α· 

γ) περιγραφή της νοµικής δοµής και της δοµής διακυβέρνησης του οργανισµού 

συλλογικής διαχείρισης· 

δ) πληροφορίες για τυχόν άλλες οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται, άµεσα ή 

έµµεσα, εν όλω ή εν µέρει, από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης· 

ε) πληροφορίες σχετικά µε το συνολικό ποσό των αµοιβών που καταβλήθηκαν 

στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1β και στο άρθρο 9 

κατά το προηγούµενο έτος, και για άλλες παροχές που χορηγούνται σε αυτούς· 
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στ) τις οικονοµικές πληροφορίες που αναφέρονται στο σηµείο 2 του παρόντος 

παραρτήµατος·  

ζ) ειδική έκθεση σχετικά µε τη χρήση των ποσών που κρατούνται για τους 

σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.Η 

έκθεση περιέχει τις πληροφορίες του σηµείου 3 του παρόντος παραρτήµατος. 

• 2. Οικονοµικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας: 

α) οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε τα έσοδα από τα δικαιώµατα, ανά 

κατηγορία δικαιωµάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει και ανά είδος 

χρήσης (π.χ. εκποµπές, στο διαδίκτυο, δηµόσια εκτέλεση) 

συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σχετικά µε τα έσοδα που 

προκύπτουν για την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώµατα και τη χρήση 

των εσόδων αυτών (είτε αυτά διανέµονται σε δικαιούχους ή σε άλλους 

οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης ή χρησιµοποιούνται κατ’ άλλον τρόπο). 

β) οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε το κόστος της διαχείρισης δικαιωµάτων 

και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από τον οργανισµό συλλογικής 

διαχείρισης στους δικαιούχους, µε αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον των 

ακόλουθων στοιχείων: 

i) όλων των λειτουργικών και χρηµατοδοτικών δαπανών, µε κατανοµή ανά 

κατηγορία δικαιωµάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει και, σε 

περίπτωση που οι δαπάνες είναι έµµεσες και δεν µπορούν να 

καταλογιστούν σε µία ή περισσότερες κατηγορίες δικαιωµάτων, 

επεξήγηση της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για την κατανοµή αυτών 

των έµµεσων δαπανών·  
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ii) των λειτουργικών και χρηµατοδοτικών δαπανών, µε κατανοµή ανά 

κατηγορία δικαιωµάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει και, σε 

περίπτωση που οι δαπάνες είναι έµµεσες και δεν µπορούν να 

καταλογισθούν σε µία ή περισσότερες κατηγορίες δικαιωµάτων, 

επεξήγηση της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για την κατανοµή των 

έµµεσων δαπανών, µόνο όσον αφορά ▌τη διαχείριση των δικαιωµάτων 

συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων διαχείρισης που κρατούνται ή 

συµψηφίζονται στα έσοδα από τα δικαιώµατα ή σε τυχόν έσοδα που 

προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώµατα σύµφωνα 

µε το άρθρο 10 παράγραφος 3 και το άρθρο 11 παράγραφος 1,1α και 

1β.· 

iii) των λειτουργικών και χρηµατοδοτικών δαπανών σε σχέση µε υπηρεσίες, 

εκτός από τη διαχείριση των δικαιωµάτων αλλά συµπεριλαµβανοµένων 

των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών· 

iv) των πόρων που χρησιµοποιήθηκαν για την κάλυψη των δαπανών· 

v) των κρατήσεων που πραγµατοποιήθηκαν επί των εσόδων από τα 

δικαιώµατα, µε κατανοµή ανά κατηγορία δικαιωµάτων των οποίων τη 

διαχείριση έχει αναλάβει, ανά είδος χρήσης και σκοπό κράτησης, όπως 

δαπανών που σχετίζονται µε τη διαχείριση των δικαιωµάτων ή 

κοινωνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες· 
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vi) των ποσοστών που αντιπροσωπεύουν το κόστος ▌της διαχείρισης 

δικαιωµάτων και άλλων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον 

οργανισµό συλλογικής διαχείρισης σε δικαιούχους σε σύγκριση µε τα 

έσοδα από τα δικαιώµατα κατά το οικείο οικονοµικό έτος, ανά 

κατηγορία δικαιωµάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει, και σε 

περίπτωση που οι δαπάνες είναι έµµεσες και δεν µπορούν να 

καταλογιστούν σε µία ή περισσότερες κατηγορίες δικαιωµάτων, 

επεξήγηση της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για την κατανοµή των 

έµµεσων δαπανών. 

γ) οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε τα ποσά που οφείλονται στους 

δικαιούχους, µε αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:  

i) του συνολικού ποσού που αποδίδεται σε δικαιούχους µε κατανοµή ανά 

κατηγορία δικαιωµάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει και 

είδος χρήσης·  

ii) του συνολικού ποσού που καταβάλλεται σε δικαιούχους µε κατανοµή 

ανά κατηγορία δικαιωµάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει και 

είδος χρήσης· 

iii) της συχνότητας των πληρωµών, µε κατανοµή ανά κατηγορία 

δικαιωµάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει και είδος χρήσης· 
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iv) του συνολικού εισπραχθέντος ποσού που δεν έχει ακόµη αποδοθεί στους 

δικαιούχους, µε κατανοµή ανά κατηγορία δικαιωµάτων των οποίων τη 

διαχείριση έχει αναλάβει και είδος χρήσης και µε υπόδειξη του 

οικονοµικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά·  

v) του συνολικού αποδοθέντος ποσού που δεν έχει ακόµη διανεµηθεί στους 

δικαιούχους, µε κατανοµή ανά κατηγορία δικαιωµάτων των οποίων τη 

διαχείριση έχει αναλάβει και είδος χρήσης και µε υπόδειξη του 

οικονοµικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά· 

vi) σε περίπτωση που οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δεν έχει 

πραγµατοποιήσει την κατανοµή και τις πληρωµές εντός της προθεσµίας 

που ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, τους λόγους της 

καθυστέρησης· 

vii) των συνολικών µη διανεµητέων ποσών µαζί µε επεξήγηση της χρήσης 

των ποσών αυτών. 
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δ) πληροφορίες σχετικά µε τις σχέσεις µε άλλους οργανισµούς συλλογικής 

διαχείρισης µε περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:  

i) των ▌ποσών που λαµβάνονται από άλλους οργανισµούς συλλογικής 

διαχείρισης και των ποσών που καταβάλλονται σε άλλους οργανισµούς 

συλλογικής διαχείρισης, µε κατανοµή ανά κατηγορία δικαιωµάτων και 

ανά είδος χρήσης και ανά οργανισµό συλλογικής διαχείρισης· 

ii) των εξόδων διαχείρισης ▌και άλλων κρατήσεων επί των εσόδων εκ 

δικαιωµάτων που οφείλονται σε άλλους οργανισµούς συλλογικής 

διαχείρισης, µε κατανοµή ανά κατηγορία δικαιωµάτων και ανά είδος 

χρήσης και ανά οργανισµό· 

iii) των εξόδων διαχείρισης ▌και άλλων κρατήσεων επί των ποσών που 

καταβλήθηκαν από άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, µε 

κατανοµή ανά κατηγορία δικαιωµάτων και ανά οργανισµό· 

iv) των ποσών που διανεµήθηκαν απευθείας σε δικαιούχους που 

προέρχονται από άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, µε 

κατανοµή ανά κατηγορία δικαιωµάτων και ανά οργανισµό. 



 

AM\1017589EL.doc 122/122 PE527.267v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

• 3. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ειδική έκθεση, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 20 παράγραφος 3: 

α) τα ποσά που κρατούνται για τους σκοπούς κοινωνικών, πολιτιστικών και 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, µε 

κατανοµή ανά είδος σκοπού και για κάθε είδος σκοπού µε κατανοµή ανά 

κατηγορία δικαιωµάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει και ανά είδος 

χρήσης· 

β) επεξήγηση της χρήσης των εν λόγω ποσών, µε κατανοµή ανά είδος σκοπού 

συµπεριλαµβανοµένων εξόδων διαχείρισης των ποσών που κρατούνται για 

τη χρηµατοδότηση κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

και των χωριστών ποσών που χρησιµοποιούνται για κοινωνικές, 

πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

 

•  
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