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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 

ARPU Μέσο εισόδημα ανά χρήστη 

AV Οπτικοακουστικός 

BT British Telecom 

CRM Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων 

CRMO Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων 

DDL Απευθείας λήψη από το διαδίκτυο 

DRM Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων 

DTT Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

FTP Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων 

HADOPI Ανωτάτη Αρχή για τη διάδοση των έργων και την προστασία των 

δικαιωμάτων στο διαδίκτυο 

IPAP Πάροχος διευθύνσεων πρωτοκόλλου διαδικτύου 

IPRED Οδηγία για την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

IP TV  Διαδικτυακή τηλεόραση 

ISP Πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου 

LPs Δίσκοι βινιλίου 33 στροφών 

MG  Ελάχιστες εγγυήσεις 

MIDEM Διεθνής αγορά του δίσκου και των μουσικών εκδόσεων 

NMPA Εθνική ένωση μουσικών εκδοτών (ΗΠΑ) 

P2P Διομότιμος 

PC Προσωπικός υπολογιστής 

PSB Δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας 
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ROI  Απόδοση των επενδύσεων 

VOD  Βίντεο κατά παραγγελία 

SACEM Εταιρεία δημιουργών, συνθετών και μουσικών εκδοτών 

STIM Σουηδική εταιρεία συνθετών, δημιουργών και μουσικών εκδοτών 

SVOD  Συνδρομητικό βίντεο κατά παραγγελία 

TRIPs Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του 

εμπορίου 

TVoIP Τηλεόραση μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου 

UGC Περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τους χρήστες 

VHS Οικιακό σύστημα βίντεο 

WTC Συνθήκη του WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία 

WIPO Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

WPPT Συνθήκη του WIPO για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα 

ΠΟΕ Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 
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ΣΥΝΟΨΗ 
Η παρούσα μελέτη αποτελεί την απάντηση στην επιθυμία που εξέφρασε η Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενημερωθεί για τον τρόπο με τον 
οποίο ένα κατ' αποκοπήν τέλος περιεχομένου θα μπορούσε, τόσο από πολιτικής όσο και από 
οικονομικής άποψης, να εφαρμοστεί στην πράξη στο πλαίσιο της ανταλλαγής αρχείων. 

Η παρούσα μελέτη παρέχει πληροφορίες και μια ανάλυση σχετικά με τα εξής θέματα: την 
εξέλιξη των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών μουσικής και οπτικοακουστικής ψυχαγωγίας 
τα τελευταία 10 έτη· τάσεις και φαινόμενα επιγραμμικής πειρατείας· τους βασικούς στόχους 
μιας προσέγγισης κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου· ένα σύστημα κατ’ αποκοπήν τέλους 
περιεχομένου και εναλλακτικά σενάρια για την εφαρμογή του. 
Ένα σύστημα κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου αποτελεί μια ευκαιρία να παρέχουν οι 
δικαιούχοι δικαιωμάτων στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε νόμιμη 
διομότιμη ανταλλαγή αρχείων στο πλαίσιο εκτεταμένης χορήγησης συλλογικών αδειών για 
δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από συμφωνίες συναλλαγής. Ένα σύστημα κατ’ 
αποκοπήν τέλους περιεχομένου, περιοριζόμενο σε ό,τι είναι αυστηρά απαραίτητο για τη 
λήψη περιεχομένου από ένα δίκτυο P2P (δηλαδή, ένα δικαίωμα αναπαραγωγής και ένα πολύ 
περιορισμένο δικαίωμα διάθεσης στο κοινό 1 ), με το τέλος να εισπράττεται από τους 
παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) και να αναδιανέμεται από ειδική πανευρωπαϊκή 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, θα μπορούσε να αποτελέσει ουσιαστική λύση για τη 
δημιουργία αξίας στη νόμιμη αγορά και τη μείωση τόσο της ελκυστικότητας όσο και της 
έκτασης της πειρατείας. 

Ανασκόπηση της μουσικής βιομηχανίας 

Η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων προσπαθεί, από τότε που θεσπίστηκε, να 
συμβαδίζει με τις τεχνολογικές αλλαγές. Τα συστήματα επιβολής τέλους ιδιωτικής 
αντιγραφής στην Ευρώπη έχουν επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνουν μεγάλο μέρος της 
δραστηριότητας αντιγραφής και της ικανότητας αποθήκευσης των καταναλωτών. 
Η μουσική βιομηχανία είναι μια σύνθετη βιομηχανία που εκτείνεται σε πλήθος διαφορετικών, 
αν και αλληλένδετων, διαύλων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι ζωντανές εμφανίσεις, η 
δισκογραφία, οι μεταδόσεις και άλλες μορφές αυτού που αναφέρεται παραδοσιακά ως 
«δευτερογενής εκμετάλλευση». 
Η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων παρέχει το βασικό νομικό και οικονομικό 
πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η μουσική βιομηχανία. Παρέχει στους δικαιούχους 
αποκλειστικά δικαιώματα για τον έλεγχο συγκεκριμένων μορφών εκμετάλλευσης των έργων 
τους. 
Όπου υφίστανται αυτά τα αποκλειστικά δικαιώματα, η εκτέλεση μιας πράξης εντός του 
πεδίου εφαρμογής του δικαιώματος χωρίς την έγκριση του δικαιούχου του δικαιώματος 
συνιστά παραβίαση, η οποία θεωρείται αστικό αδίκημα ή ποινικό αδίκημα ή και τα δύο. 

Ανασκόπηση της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας 

Σε αντίθεση με τη μουσική, ο οπτικοακουστικός τομέας και ο κινηματογράφος παρουσίασαν 
σταθερή άνθηση και ανάπτυξη τα τελευταία 20 έτη, εξαρτώμενοι μόνο από ιστορικές 
περιστάσεις. 

                                                 
1  Το δικαίωμα διάθεσης στο κοινό προστατευομένων αντικειμένων που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, 
της οδηγίας 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, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι καλύπτει όλες τις πράξεις διάθεσης των έργων αυτού του είδους σε 
κοινό το οποίο δεν παρίσταται στον τόπο όπου διενεργείται η πράξη διάθεσης, και ότι δεν καλύπτει άλλες 
πράξεις. 
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Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος απέκτησε πρόσβαση σε αυτήν την αγορά με νέους τρόπους 
διανομής και καινοτόμες χρηματοδοτικές δομές. Η χρηματοδότηση αυξήθηκε μέσω δημόσιων 
πόρων όπως φανερώνουν ο σημαντικός αριθμός κρατικών ενισχύσεων (ευρωπαϊκών, 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών) κάθε είδους και οι ειδικευμένοι πόροι (συστήματα 
φορολογικών εκπτώσεων, επενδυτικά κεφάλαια, δέσμες σχεδίων (slates) κ.ά.). 
Για τη διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου, η αλυσίδα αξίας ξεκινά με την παραγωγή 
περιεχόμενου ή την απόκτηση δικαιωμάτων και συνεχίζει μέσω των πωλήσεων στο κοινό. 

Για την προώθηση οπτικοακουστικών και κινηματογραφικών προγραμμάτων απαιτείται η 
ανάπτυξη συμβατικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων παραγόντων, οι 
οποίοι μπορούν να ομαδοποιηθούν σε έξι προσδιορισμένες κατηγορίες: δικαιούχοι 
δικαιωμάτων και φορείς παροχής περιεχομένου, φορείς συγκέντρωσης περιεχομένου, φορείς 
εκμετάλλευσης πλατφορμών και υπηρεσιών VoD, διανομείς υπηρεσιών πλατφόρμας, 
κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης και τελικοί χρήστες 
(καταναλωτές). 

Η διανομή από ψηφιακά δίκτυα κατήργησε αυτήν τη γραμμικότητα και πλέον όλοι οι 
παράγοντες μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση στο κοινό (συμπεριλαμβανομένων των 
ίδιων των καλλιτεχνών). 

Ενώ η ψηφιακή διανομή διευκολύνει τη διάδοση προς όφελος του καταναλωτή (η θεωρία 
της «μακριάς ουράς» (long tail)), εξακολουθεί προς το παρόν να είναι δύσκολο να 
μετασχηματιστεί σε πωλήσεις (ακόμη και πέραν των επιπτώσεων της παράνομης διανομής). 

Εξέλιξη της πειρατείας: επιπτώσεις και πρόσφατες τάσεις 
Η ειρωνεία είναι ότι η πειρατεία με υλικά μέσα μειώνεται σε πολλές αγορές λόγω της 
αυξανόμενης επίπτωσης της επιγραμμικής πειρατείας: οι καταναλωτές δεν χρειάζεται πλέον 
να πληρώνουν για να αποκτήσουν οποιοδήποτε υλικό προϊόν όταν μπορούν να βρουν ό,τι 
θέλουν δωρεάν στο διαδίκτυο. 
Η απάντηση της δισκογραφικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη της επιγραμμικής πειρατείας 
υπήρξε πολυεπίπεδη: από την ενίσχυση της νομοθεσίας έως τεχνολογίες σχετικές με τη 
διαχείριση των δικαιωμάτων της στα προϊόντα που παράγει. Στις τεχνολογίες αυτές 
περιλαμβάνονται η τεχνολογία διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) και άλλες 
τεχνολογικές μέθοδοι που σχετίζονται με συστήματα διαχείρισης δικαιωμάτων όπως οι 
τεχνολογίες των ψηφιακών αποτυπωμάτων (fingerprinting) και των υδατογραφημάτων. 
Στον οπτικοακουστικό τομέα, η πλειονότητα των νέων τρόπων απόκτησης περιεχομένου 
χρησιμοποιείται για μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς. Το φάσμα των επιλογών για μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση που δημιούργησε η ψηφιακή επανάσταση όσον αφορά τη διανομή 
δημιουργικού περιεχομένου εξηγεί –περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο επιχείρημα– τη 
δυσκολία να αποδοθεί η θεαματική μείωση των εσόδων σε έναν μόνο λόγο ή σε 
περιορισμένο αριθμό παραγόντων. 
Την τελευταία δεκαετία έχουν διεξαχθεί αμέτρητες μελέτες προκειμένου να εξεταστούν η 
φύση και οι επιπτώσεις της επιγραμμικής πειρατείας. Πολύ συχνά, οι μελέτες αυτές είναι 
απλώς ασκήσεις συγκέντρωσης στοιχείων βάσει πολιτικών. Τα μόνα βέβαια στοιχεία είναι ότι 
τα έσοδα της δισκογραφικής βιομηχανίας μειώνονται συνεχώς, και ότι οι πωλήσεις των DVD 
αποδυναμώνονται ή ελαττώνονται. Άλλο ένα βέβαιο γεγονός είναι ότι η χρήση διομότιμων 
δικτύων2, ιστοτόπων απευθείας λήψης αρχείων από το διαδίκτυο κ.λπ. είναι εκτεταμένη και 
                                                 
2  Τα διομότιμα δίκτυα (peer to peer, P2P), που ενίοτε αποκαλούνται «φόρουμ» ή «κοινωνικά δίκτυα», είναι 
εξειδικευμένοι ιστότοποι που λειτουργούν σαν εικονικές λέσχες, τα μέλη των οποίων μπορούν να επικοινωνούν 
σε πραγματικό χρόνο και να ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους. Πολλά από αυτά τα δίκτυα είναι χώροι όπου 
μεμονωμένοι καταναλωτές ανταλλάζουν προστατευόμενα έργα, μουσική, ταινίες ή αποσπάσματα ταινιών, 
βιβλίων ή άρθρων σε ηλεκτρονική μορφή· αυτές οι λέσχες μπορούν να διαθέτουν χιλιάδες μέλη: η πιο 
δημοφιλής είναι κατά πάσα πιθανότητα το Facebook, με εκατομμύρια μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτά τα 
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αυξάνεται συνεχώς, δεδομένου ότι αποτελεί επιλογή υψηλού ποσοστού χρηστών του 
διαδικτύου, και ότι το διαδίκτυο χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε προστατευόμενο με 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχόμενο χωρίς καμία αμοιβή για τους δικαιούχους 
δικαιωμάτων. 
Ωστόσο, η συνύπαρξη αυτών των στοιχείων δεν συνιστά απαραίτητα αδιαμφισβήτητη 
απόδειξη αιτιώδους σχέσης. 

Η εικόνα του «επιγραμμικού πειρατή» γίνεται πολύ συγκεχυμένη μετά από περαιτέρω 
ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, και οι παγκόσμιοι, συνολικοί αριθμοί 
αρχίζουν να χάνουν μέρος του αντικτύπου τους. Ωστόσο, στην κινηματογραφική και 
μουσική βιομηχανία είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ δύο μεγάλων κατηγοριών 
πειρατών: μεταξύ των πειρατών που είναι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό οργανωμένοι 
και αποσκοπούν να κερδίσουν χρήματα μέσω της προώθησης ή/και της διευκόλυνσης της 
διανομής μη εγκεκριμένων αντιγράφων, και των πειρατών που «κατεβάζουν» από 
παράνομους ιστοτόπους (μουσικής και κινηματογράφου) τραγούδια ή/και ταινίες και 
τηλεοπτικές σειρές για προσωπική χρήση. 

Βασικά νομικά μέτρα και μηχανισμοί για την καταπολέμηση της πειρατείας 

Οι διάφορες κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει πολλές διαφορετικές νομοθετικές προσεγγίσεις 
για την αντιμετώπιση της επιγραμμικής πειρατείας. 

Οι δικαιούχοι δικαιωμάτων άσκησαν επιτυχώς πιέσεις για τη θέσπιση νόμων κλιμακούμενης 
αντίδρασης σε αρκετές δικαιοδοσίες σε ολόκληρο τον κόσμο: στην Ταϊβάν, τη Γαλλία (νόμος 
Hadopi), το Ηνωμένο Βασίλειο (νόμος του 2010 για την ψηφιακή οικονομία), τη Νότια 
Κορέα και τη Νέα Ζηλανδία. 
Έχουν ακολουθηθεί και άλλες νομοθετικοί οδοί, όπως για παράδειγμα στην Ιταλία, όπου η 
κυβέρνηση ποινικοποίησε την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που 
διαπράττεται μέσω της διάθεσης προστατευόμενων έργων σε δίκτυα υπολογιστών χωρίς 
άδεια (decreto Urbani), και στην Ισπανία (νόμος Sinde), όπου στοχοποιούνται οι μεσάζοντες 
και όχι οι χρήστες. 

Καθώς τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα είναι πρόσφατα, είναι ακόμη πολύ νωρίς να 
εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το ποια προσέγγιση είναι καλύτερη. 

Βασικά ζητήματα όσον αφορά το κατ’ αποκοπήν τέλος περιεχομένου 

Ο ψηφιακός κόσμος τόσο στον οπτικοακουστικό τομέα όσο και στον μουσικό τομέα 
χαρακτηρίζεται από την ποικιλομορφία των ενδιαφερόμενων μερών. Ο μεγάλος αριθμός των 
πιθανών τρόπων διανομής έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ενδιαφερόμενων μερών – 
από τους αρχικούς δικαιούχους έως τους φορείς συγκέντρωσης. Ταυτόχρονα, οι 
τηλεπικοινωνιακοί φορείς και πιο πρόσφατα οι κατασκευαστές συσκευών που σχετίζονται με 
τη συνδεόμενη με το διαδίκτυο τηλεόραση έχουν αναπτύξει στρατηγικές ολοκλήρωσης της 
αγοράς και διείσδυσης σε αυτήν. Εάν το περιεχόμενο κυριαρχεί περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε, με την παραγωγή, τη διανομή και τον έλεγχο των καταλόγων, η παραδοσιακή 
αλυσίδα αξίας ενσωματώνει νέους φορείς που ανταγωνίζονται για την κατανομή της αξίας. Η 
παραδοσιακή οργάνωση της εκμετάλλευσης απειλείται με κατάρρευση από την έλευση των 
ευρυζωνικών δικτύων επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας, της ψηφιακής διανομής ή της 
διανομής με όλα τα πιθανά μέσα και τρόπους. Εκτός από αυτά τα παραδοσιακά 
ενδιαφερόμενα μέρη, σήμερα οι καταναλωτές, μέσω του ερασιτεχνικού υποτιτλισμού, του 
P2P, των ανταλλαγών σε κοινωνικά δίκτυα και του βίντεο συνεχούς ροής (streaming), 
ασκούν επιρροή στις στρατηγικές εκμετάλλευσης σε κάθε κατηγορία δικαιωμάτων, χρονικών 

                                                                                                                                                            
δίκτυα προσφέρουν συχνά ευρετηριασμένους καταλόγους έργων η πρόσβαση στους οποίους επιτυγχάνεται 
ανοίγοντας τα αντίστοιχα μηνύματα μελών. 
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περιθωρίων εκμετάλλευσης και επικρατειών. 

Οι οικονομικές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης και του διαδικτύου στη δημιουργία αξίας δεν 
είναι ίδιες όσον αφορά τη μουσική βιομηχανία και την οπτικοακουστική βιομηχανία: οι 
συνέπειες και οι επιπτώσεις όσον αφορά τη διάρθρωση και την οργάνωση της αγοράς 
διαφέρουν όπως και μεταξύ των τομέων. 

Συνεπώς, κατά τη δημιουργία ενός συστήματος κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά συμφέροντα. 

Το κατ’ αποκοπήν τέλος περιεχομένου και άλλα σενάρια 

Ο οικονομικός στόχος ενός συστήματος κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου είναι η 
πρόκληση δευτερογενών επιπτώσεων στην αγορά προκειμένου να πειστούν οι δικαιούχοι 
δικαιωμάτων για τη χρησιμότητα του συστήματος. Από αυτήν την άποψη, ένα σύστημα που 
θα προσέφερε στον τομέα έσοδα σχεδόν ίσα με αυτά που προσφέρει το VoD και η ιδιωτική 
αντιγραφή στη σημερινή αγορά (π.χ. 56 εκατομμύρια ευρώ και 28 εκατομμύρια ευρώ 
αντίστοιχα στη γαλλική αγορά) θα ενίσχυε την αξιοπιστία του, καθώς θα λειτουργούσε 
συμπληρωματικά στις προσφορές που είναι σημαντικές για την οικονομία του κλάδου. 
Ο κοινωνικός και πολιτικός στόχος είναι να δοθεί στους χρήστες του διαδικτύου η 
δυνατότητα να παραμένουν εντός των ορίων του νόμου κατά την ιδιωτική λήψη και τη 
διομότιμη ανταλλαγή αρχείων, ώστε να υποστηρίξουν το εν λόγω σύστημα όσο το δυνατόν 
περισσότεροι χρήστες. Κατά συνέπεια, το σύστημα του κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου 
θα νομιμοποιούσε τη διομότιμη ανταλλαγή αρχείων πρωτίστως με νομίμως αποκτηθέντα 
έργα. 
Ο καθορισμός του ύψους του κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου πρέπει να αντιμετωπίζει 
μια τριπλή πρόκληση: πρέπει να υποστηρίζει τη διομότιμη ανταλλαγή αρχείων, μειώνοντας 
ταυτόχρονα την πειρατεία· πρέπει να αποτελεί μια επέκταση των νόμιμων προσφορών· 
πρέπει να εξασφαλίζει τη συνεργασία των ISP. 
Παρομοίως, ο χρησιμοποιούμενος μηχανισμός τιμολόγησης πρέπει να ικανοποιεί αρκετά 
κριτήρια και να αποφεύγει αρκετές γνωστές παγίδες όπως οι εξής: καθορισμός λάθος τιμής, 
παράβλεψη της έννοιας της αναμενόμενης τιμής, αποκοπή από το δίκτυο είσπραξης εσόδων 
(οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και δικτύου διαδραματίζουν καίριο ρόλο). 
Ως εκ τούτου, η μελέτη παρουσιάζει στο κεφάλαιο 4.1.1 τις ενδεχόμενες επιπτώσεις μιας 
πολιτικής τιμολόγησης ενός κατ’ αποκοπήν τέλος περιεχομένου σε έργα του 
οπτικοακουστικού τομέα και του κινηματογράφου: μια υπόθεση χαμηλής τιμής (2 ευρώ), μια 
υπόθεση υψηλής τιμής (6 ευρώ) και μια υπόθεση μέσης τιμής κοντά στη συμβολική τιμή των 
5 ευρώ (4,99 ευρώ). 
Η τιμολόγηση του συστήματος κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου αποτελεί σημαντικό 
ζήτημα, καθώς διαμορφώνει τις επιπτώσεις στα εμπορικά μοντέλα. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι 
το ποσοστό της μετακίνησης καταναλωτών, προκειμένου να προβλεφθεί τυχόν δημιουργία ή 
απώλεια συνολικής αξίας. 
Σύμφωνα με την υπόθεση που αναπτύσσεται και παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4.1 της 
μελέτης, ένα κατ' αποκοπήν τέλος περιεχομένου ύψους 4,99 ευρώ, το οποίο θα απέδιδε 
περισσότερα κέρδη, θα είχε περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Αυτό θα συνέβαινε ιδίως 
εάν η προσφορά συνοδεύεται από τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ο καταναλωτής αυτό το 
κατ' αποκοπήν τέλος περιεχομένου για να ανταλλάσσει μεγάλο μηνιαίως όγκο περιεχομένου, 
όπως προβλέπεται στη συγκεκριμένη μελέτη, μια διευκόλυνση που προφανώς δεν είναι 
διαθέσιμη σε καμία από τις υφιστάμενες προσφορές ανεξαρτήτως του κόστους. Κατά την 
άποψή μας, αυτή η επιλογή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αναμφίβολα σε οποιαδήποτε 
εμπορική προσφορά όσον αφορά τη λήψη αρχείων, καθώς αποτελεί πλέον πάγια πρακτική 
όλων των καταναλωτών που έχουν συνηθίσει να ανταλλάσσουν περιεχόμενο στο διαδίκτυο. 
Θα μπορούσε να προβλεφθεί πρόσθετο κόστος 1 με 2 ευρώ τον μήνα εάν ο χρήστης 
υπερβαίνει τη δυνατότητα λήψης που περιλαμβάνεται στη βασική συνδρομή (ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των τίτλων). 
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Κατ’ ελάχιστον, ένα σύστημα πολιτιστικού κατ' αποκοπήν τέλους πρέπει να μπορεί να 
επιτυγχάνει δύο σημαντικούς κοινωνικούς στόχους: 

 τη διασφάλιση δίκαιης αμοιβής των συγγραφέων και της κοινότητας των δημιουργών, με 
δίκαιη διαδικασία κατανομής· 

 την παροχή ενός ασφαλούς καταφύγιου για τον μεμονωμένο χρήστη. 

Δεν φαίνεται να είναι εύκολο να επιτευχθεί μια κατάσταση στην οποία όλες οι πλευρές θα 
είναι κερδισμένες, ή έστω να βρεθεί μια λύση με την οποία η επιβάρυνση θα κατανέμεται 
ισομερώς σε όλους. 

Σχεδόν όλες οι προτεινόμενες λύσεις (από την εθελοντική χορήγηση συλλογικών αδειών έως 
την υποχρεωτική χορήγηση συλλογικών αδειών και την εκτεταμένη χορήγηση συλλογικών 
αδειών) συνεπάγονται ένα είδος οργανισμού συλλογικής ή κοινής χορήγησης αδειών ο 
οποίος να εισπράττει τα έσοδα και να τα αναδιανέμει. 

Τα αξιόπιστα σενάρια για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ανταλλαγής αρχείων 

Δύο σενάρια είναι πιθανά: είτε το σενάριο της διατήρησης της υπάρχουσας κατάστασης 
(συνήθεις διαδικασίες και νομοθεσία κατά της πειρατείας) είτε το σενάριο του κατ' αποκοπήν 
τέλους περιεχομένου με δύο επιλογές: τη θέσπιση ενός γενικού συστήματος κατ’ αποκοπήν 
τέλους περιεχομένου, το οποίο θα συνιστά ένα νέο νόμιμο επιχειρηματικό μοντέλο, ή τη 
θέσπιση ενός περιορισμένου συστήματος κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου. 
Για διάφορους λόγους, που εξηγούνται στην παρούσα μελέτη, ένα γενικό σύστημα κατ’ 
αποκοπήν τέλους αποτελεί μη αποδεκτή λύση για πολλούς φορείς3. Το περιορισμένο κατ’ 
αποκοπήν τέλος περιεχομένου σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό και επιχειρησιακό πλαίσιο θα 
μπορούσε να αποτελέσει μια λειτουργική λύση. 
Η συλλογική διαχείριση αποτελεί αναπόφευκτο εργαλείο όσο μελετάται ένα σύστημα κατ’ 
αποκοπήν τέλους για μη εμπορικές επιγραμμικές χρήσεις των έργων, ανεξαρτήτως του 
βαθμού κάλυψης του εν λόγω συστήματος. 

Ένα σύστημα το οποίο να βασίζεται σε όσα έχουν επιτευχθεί με την οδηγία για τις 
δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση4 θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί στη διομότιμη ανταλλαγή αρχείων. Η εν λόγω οδηγία δεν εισήγαγε νέες 
εξαιρέσεις και περιορισμούς, ούτε·επέβαλε υποχρεωτική άδεια. Περιόρισε την άσκηση των 
αποκλειστικών δικαιωμάτων σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων. Για τους 
λόγους αυτούς, παραμένει συμβατή με τις διεθνείς συνθήκες. Για τη διομότιμη ανταλλαγή 
αρχείων, τα αποκλειστικά δικαιώματα για την εξουσιοδότηση λήψης και ανταλλαγής αρχείων 
σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό συγκεκριμένους περιορισμούς ανατίθενται σε 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων από τους δικαιούχους δικαιωμάτων. 

Συμπεράσματα: τι πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου να υλοποιηθεί το σύστημα 
κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου; 
Προκειμένου να καθοριστεί τι θα συνιστούσε σημαντική δημόσια δράση και πολιτική στη 
μουσική, την οπτικοακουστική και την κινηματογραφική βιομηχανία, είναι σημαντικό να 
έχουμε κατά νου τους βασικούς στόχους της προτεινόμενης πολιτικής και τα διάφορα 
βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να διασφαλιστεί ότι όλες οι αποφάσεις και τα μέσα, 
καθώς και τα μέτρα και η χρονολογική σειρά οδηγούν εύλογα στην επίτευξη του στόχου. 

Είναι σημαντικό να προστατευθεί ο τελικός χρήστης, βοηθώντας τον να κατανοήσει σαφώς 
ποιες πράξεις είναι νόμιμες και ποιες όχι, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τη διομότιμη 
ανταλλαγή και την κοινωνική δικτύωση, εφόσον αυτές οι δραστηριότητες παραμένουν μη 
εμπορικές και δεν υπόκεινται σε συμφωνίες συναλλαγής. 

                                                 
3  Πρβλ. μέρος 3 και κεφάλαιο 4.3 της μελέτης. 
4  Οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1993 περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον 
αφορά το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυφορικές 
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση. 
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Η εκτεταμένη χορήγηση συλλογικών αδειών ή άσκηση δικαιωμάτων πρέπει να προωθηθεί 
όπου υφίστανται δυνατότητες για εθελοντική χορήγηση αδειών και οι οποίες δεν αποτελούν 
(ή δεν μπορούν να αποτελέσουν) αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους δικαιούχους 
δικαιωμάτων μεμονωμένα. Αυτό έχει ως στόχο να αυξήσει τη νόμιμη αγορά σε βάρος της 
πειρατείας. 
Το σύστημα κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου πρέπει να περιορίζεται στη λήψη υλικού 
από το διαδίκτυο και σε ένα είδος αποστολής (uploading) προκειμένου να επιτρέπεται η 
πρόσβαση σε διομότιμα δίκτυα (όπου το πρωτόκολλο απαιτεί συνήθως ένα είδος αποστολής 
υλικού κατά τη διάρκεια της λήψης). Το σύστημα θα επιτρέπει την καθολική ανταλλαγή των 
έργων που διαθέτει ένας τελικός χρήστης στη συλλογή του και θα περιορίζει κάθε μορφή 
ανταλλαγής, μέσω δικτύων P2P, ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, ιστοτόπων αποθήκευσης 
προσωπικών ψηφιακών αρχείων (cyberlockers κ.λπ.), σε έναν ιδιωτικό κύκλο φίλων και 
συγγενών. Για παράδειγμα, η εκτεταμένη άδεια του δικαιώματος διάθεσης στο κοινό5 θα 
μπορούσε να περιοριστεί στους 50 καλύτερους φίλους του χρήστη, κάτι που σημαίνει ότι οι 
προσφορές P2P ή DDL (με προσφορά νέου περιεχομένου) πρέπει να επιτρέπονται μόνο 
εντός του κοινωνικού κύκλου ενός χρήστη (ενδεχομένως μέσω ενός κοινωνικού δικτύου).Το 
σύστημα κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου θα απαιτεί περιορισμούς στη χωρητικότητα 
των συστημάτων αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του εξουσιοδοτημένου 
δικτύου, καθώς και στην ποσότητα των αρχείων που ανταλλάσσουν οι χρήστες, ανεξάρτητα 
από τα πρωτόκολλα ή τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται. 
Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) θα έχουν την ευθύνη να ενημερώνουν τους 
συνδρομητές τους όταν η ποσότητα των αρχείων που ανταλλάσσουν οι χρήστες υπερβαίνει 
το επιτρεπόμενο όριο και στη συνέχεια να παρεμποδίζουν την επιπλέον ανταλλαγή αρχείων 
όπως πράττουν ήδη στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνδρομητικών πακέτων υπηρεσιών 
διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας. 

Ο περιορισμένος, μη εμπορεύσιμος χαρακτήρας του δικτύου κατ' αποκοπήν τέλους 
περιεχομένου πρέπει να ενισχυθεί και το εν λόγω δίκτυο πρέπει να διαχωριστεί σαφώς από 
οποιαδήποτε εμπορικά δίκτυα. Πρέπει να παρέχεται σαφής ενημέρωση στους δυνητικούς 
τελικούς χρήστες σχετικά με το πεδίο των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται στο πλαίσιο του 
δικτύου κατ' αποκοπήν τέλους περιεχομένου. Οι όροι πρέπει να τυποποιηθούν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και ανά κατηγορία έργων (και, κατά συνέπεια, να μην υπόκεινται σε μια προσέγγιση 
«ένα έργο, ένας αδειοδόχος», ή να οριοθετούνται ανά επικράτεια αδειοδότησης ή ανά τόπο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας του αδειολήπτη ή/και του αδειοδόχου). 

Οι 42 βασικοί παράγοντες επιτυχίας για τη δυνατότητα υλοποίησης ενός κατ’ 
αποκοπήν τέλους περιεχομένου 

Στόχοι: 

1. Όπου οι καταναλωτές έχουν δείξει προτίμηση για τη χρήση περιεχομένου με 
συγκεκριμένο τρόπο και υπάρχουν τρόποι να χορηγηθεί άδεια για χρήση αυτού του 
είδους σε βιώσιμη εμπορική βάση, οι δικαιούχοι δικαιωμάτων πρέπει να αναμένεται να 
προχωρήσουν σε αυτήν την ενέργεια. 

2. Οι καλλιτέχνες/δημιουργοί και άλλοι δικαιούχοι δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των 
παραγωγών, πρέπει να λάβουν διαβεβαιώσεις για τη δυνατότητα αμοιβής βάσει της 
εθελοντικής άσκησης των αποκλειστικών δικαιωμάτων τους (εξαρτάται από τον 
προαναφερθέντα στόχο 1). 

3. Διασφάλιση ότι επιτυγχάνεται και διατηρείται ορθή ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύει η κοινοτική έννομη τάξη6. 

 

 
                                                 
5  Πρβλ. υποσημείωση 1. 
6  Όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-275/06, «Productores de Música de 

España (Promusicae) κατά Telefónica de España SAU» (αίτηση του Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid 
(Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής απόφασης). 
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Νομική βάση: 

4. Να μην εισαχθούν νέες εξαιρέσεις και περιορισμοί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί τροποποιήσεις μεγάλης κλίμακας στους υφιστάμενους κανόνες 
και νομοθεσίες (δεν θα ήταν όλοι άμεσα συμβατοί με τα υφιστάμενα διεθνή μέσα και, 
κατά συνέπεια, θα χρειαζόταν αρκετός χρόνος για την εφαρμογή τους). 

5. Να ευνοηθεί η εκτεταμένη χορήγηση συλλογικών αδειών για την άσκηση δικαιωμάτων 
όπου κρίνεται κατάλληλο (διευκόλυνση της πρόσβασης σε πλήρεις συλλογές), χωρίς 
όμως να αποδυναμωθούν τα αποκλειστικά δικαιώματα. Όπου η εθελοντική χορήγηση 
αδειών έχει αποδειχθεί ότι αποδίδει, δεν πρέπει να υπάρξει εξουσιοδότηση συλλογικής 
χορήγησης αδειών· όπου υπάρχουν ευκαιρίες για εθελοντική αδειοδότηση τις οποίες δεν 
έχουν αξιοποιήσει οι δικαιούχοι δικαιωμάτων, μπορούν να υπάρξουν μηχανισμοί οι οποίοι 
να επιτρέπουν την αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών με άλλους τρόπους, για παράδειγμα 
όπως εφαρμόστηκε από την οδηγία για τις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και 
την καλωδιακή αναμετάδοση7. 

6. Τα δικαιώματα που εξετάζονται εδώ πρέπει να ασκούνται μόνο μέσω εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης. Όταν ο δικαιούχος δεν έχει αναθέσει τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων του σε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
που έχει αναλάβει τη διαχείριση δικαιωμάτων της κατηγορίας αυτής θεωρείται 
εξουσιοδοτημένη να διαχειρίζεται τα δικαιώματά του. Όταν υπάρχουν περισσότερες από 
μία εταιρείες συλλογικής διαχείρισης για τα δικαιώματα της εν λόγω κατηγορίας, ο 
δικαιούχος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ τους την εταιρεία διαχείρισης που 
εξουσιοδοτεί να διαχειρίζεται τα δικαιώματά του. Ο δικαιούχος των δικαιωμάτων που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο απολαύει των αυτών δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία μεταξύ των αδειοληπτών (τελικών 
χρηστών) και της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης που θεωρείται ότι είναι 
εξουσιοδοτημένη να διαχειρίζεται τα δικαιώματά του, όπως και οι δικαιούχοι που έχουν 
εξουσιοδοτήσει την εν λόγω εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. Ο δικαιούχος θα μπορεί να 
επικαλείται οποιοδήποτε δικαίωμά του εντός καθορισμένης περιόδου. 

7. Εάν ο δικαιούχος επιτρέψει την αρχική μετάδοση, εκπροσώπηση ή διάθεση στο κοινό 
ενός έργου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται ότι έχει επιλέξει να μην ασκήσει τα 
δικαιώματά του σε σχέση με τα υπό εξέταση μη εμπορικά δικαιώματα ανταλλαγής σε 
μεμονωμένη βάση, αλλά να τα ασκήσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις που 
αφορούν τη συλλογική διαχείριση. 

8. Παρά τα ανωτέρω, οι δικαιούχοι μπορούν να αποσυρθούν από τη συλλογική χορήγηση 
αδειών, αρκεί να μεριμνήσουν για τη χορήγηση των αδειών που αφορούν τα δικαιώματα 
για τον συγκεκριμένο σκοπό ταυτόχρονα με την απελευθέρωση των αδειών από την 
αρμόδια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. 

9. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για διαμεσολάβηση. 

Εφαρμοσιμότητα: 

10. Δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για εξαίρεση από τη συλλογική χορήγηση αδειών, ενώ 
τα κίνητρα για τη χρήση της πρέπει να παραμείνουν: απώλεια πρόσβασης στα ποσά που 
διανέμονται, κόστος απευθείας χορήγησης αδειών, και κόστος δραστηριότητας απευθείας 
επιβολής). 

11. Το ζήτημα του χρονικού περιθωρίου εκμετάλλευσης πρέπει να αντιμετωπιστεί 
προσεκτικά. Οι πρωταρχικές επιπτώσεις της πειρατείας διαπιστώνονται τους πρώτους δύο 
μήνες μετά την κυκλοφορία ενός έργου. Ταυτόχρονα, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν 
χρόνο να εκμεταλλευτούν τα δικαιώματά τους ώστε να εξασφαλιστεί βέλτιστη απόδοση 
των επενδύσεων. 

                                                 
7  Βλ. το άρθρο 9 της οδηγίας 93/83/EOK του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1993 περί συντονισμού 

ορισμένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται 
στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση. 
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12. Η χορήγηση συλλογικών αδειών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την αρχική περίοδο 
κυκλοφορίας ενός έργου, ιδανικά τους πρώτους 4 μήνες (οι 2 μήνες είναι πολύ σύντομο 
διάστημα). Αυτός ο αποκλεισμός θα μπορούσε να επεκταθεί για μέγιστη περίοδο έως 6 
μηνών – ενδεχομένως, ακόμη και 12 μηνών για τα οπτικοακουστικά έργα. Συντομότερες 
περίοδοι θα ήταν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αποδεκτές από τους καταναλωτές, ενώ για 
μεγαλύτερες περιόδους θα υπήρχε κίνδυνος να αυτοαναιρεθούν. Η ακριβής διάρκεια 
πρέπει να καθοριστεί μετά από δέουσα διαβούλευση με τους δικαιούχους, κάτι που είναι 
καίριας σημασίας για τις κινηματογραφικές και μουσικές επιχειρήσεις. Αυτό θα είχε επίσης 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ειδικού χρονικού περιθωρίου αποκλειστικής χρήσης για 
νέες εμπορικές υπηρεσίες. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι από μια 
σύντομη περίοδο αποκλειστικότητας είναι απόλυτα κατανοητές, αλλά πρέπει να υπάρξει 
μια ισορροπία με τη συμπεριφορά και τις προσδοκίες των καταναλωτών. 

13. Η εκτεταμένη χορήγηση συλλογικών αδειών διομότιμης ανταλλαγής αρχείων 
περιλαμβάνει τα δικαιώματα παρουσίασης/διάθεσης σε κοινό8 που συνεπάγεται η λήψη 
τους από το διαδίκτυο. Πρέπει επίσης να επεκταθεί στις περιορισμένες ενέργειες 
αποστολής στο διαδίκτυο που περιλαμβάνουν την ανταλλαγή περιορισμένων 
δικαιωμάτων αποστολής, αλλά όχι στην αποστολή έργων για αποθήκευση σε 
cyberlockers ή δίκτυα P2P όπου οι χρήστες μοιράζονται το περιεχόμενο με κάποιον 
άλλον τρόπο. Οι τελευταίες αυτές δραστηριότητες πρέπει να επιτρέπονται υπό συνήθεις 
εμπορικούς όρους – τουλάχιστον για τα έργα που έχουν κυκλοφορήσει πρόσφατα. 

14. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών πρέπει να χαρακτηρίζονται από 
σαφήνεια και συνέπεια. 

15. Οι ενδιάμεσοι φορείς του διαδικτύου (ISP) δεν χρειάζεται να είναι οι αδειοδόχοι των 
τελικών χρηστών τους, αλλά θα παρέχουν στον τελικό χρήστη την άδεια και θα 
εισπράττουν το κατ’ αποκοπήν τέλος περιεχομένου για τον πραγματικό αδειοδόχο, 
δηλαδή τον επιλεγμένο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων. 

16. Θα χρειαστεί ένα είδος συνεργασίας επί της εφαρμογής, μεταξύ των ISP και άλλων 
ενδιάμεσων φορέων του διαδικτύου. Δεν πρέπει και δεν μπορεί να υπάρχει καμία γενική 
υποχρέωση παρακολούθησης του περιεχομένου. Τα συνήθη μέσα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας του δικτύου θα μπορούσαν να είναι αρκετά για την επισήμανση 
ασυνήθιστης δραστηριότητας, και φυσικά οι ρήτρες ασφαλούς καταφύγιου πρέπει να 
συνδέονται με τη δέουσα αντίδραση σε περίπτωση ειδοποίησης για παραβιάσεις (π.χ. 
ιδίως για τα έργα που κυκλοφόρησαν πρόσφατα). 

Ειδικός χαρακτήρας: 

17. Η συνδρομή με κατ’ αποκοπήν τέλος περιεχομένου θα πωλείται σε μεμονωμένους 
τελικούς χρήστες από τους ISP. 

18. Η ανταλλαγή πρέπει να περιορίζεται σε έναν ιδιωτικό κύκλο «φίλων και συγγενών». Για 
παράδειγμα, η άδεια για το δικαίωμα παρουσίασης/διάθεσης σε κοινό9 (εκτός από πολύ 
σύντομα αποσπάσματα) θα περιορίζεται σε 50 φίλους (ένας αρκετά μεγάλος, αλλά και 
περιορισμένος αριθμός), γεγονός που συνεπάγεται ότι μια εγκεκριμένη προσφορά P2P ή 
DDL θα μπορούσε να επιτραπεί μόνο σε συγκεκριμένα κοινωνικά δίκτυα. 

19. Το περιορισμένο σύστημα κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου θα επιτρέπει στους 
καταναλωτές να ανταλλάσσουν έργα σε δίκτυα P2P με τον ίδιο τρόπο όπως επιτρεπόταν 
η ιδιωτική αντιγραφή βιντεοκασετών VHS στον κύκλο της οικογένειας. 

20. Οι λήψεις από το διαδίκτυο πρέπει να γίνονται μόνο από πλήρως εξουσιοδοτημένους 
ιστοτόπους cyberlocker χρησιμοποιώντας νόμιμες πηγές. Για την καλή διαχείριση του 
συστήματος, όλα τα έργα πρέπει να φέρουν σήμανση (ή να προσδιορίζονται επισήμως με 
άλλον τρόπο). 

                                                 
8  Πρβλ. υποσημείωση 1. 
9  Πρβλ. υποσημείωση 1. 
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21. Προκειμένου να καταστεί ο μηχανισμός πιο συναφής, πρέπει να αναπτυχθούν τυπικοί 
«κανόνες εμπλοκής» και να αναρτηθούν σε κάθε ιστότοπο. Αυτό πρέπει να γίνει από τον 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων (CRMO), με την υποστήριξη των 
δικαιούχων δικαιωμάτων. Πρέπει επίσης να υιοθετηθεί από πλατφόρμες VoD, SVoD και 
υπηρεσίες «catch-up TV» (τηλεοπτική αρχειοθήκη) ενημερώνοντας τους καταναλωτές 
για την επιλογή όταν αποδέχονται την προσφορά άδειας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα 
τους κινδύνους της συμμετοχής σε μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες P2P. 

22. Για πρακτικούς λόγους, η άδεια πρέπει να παρέχεται σε κατ' αποκοπήν βάση, παρόλο που 
αυτό συνιστά αδικία μεταξύ των χρηστών με έντονη δραστηριότητα ανταλλαγής αρχείων 
και όσων δεν ανταλλάσσουν πολλά αρχεία. Ένα ποσοτικοποιημένο κόστος δεν θα 
κλιμακωνόταν και οι ISP δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν το 
περιεχόμενο που λαμβάνεται από το διαδίκτυο ή αποστέλλεται στο διαδίκτυο. 

23. Λόγω των διαφορών στη συμπεριφορά των καταναλωτών καθώς και στις αλυσίδες αξίας, 
απαιτείται η εξέταση διαφορετικών συστημάτων κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου για 
τα μουσικά και τα οπτικοακουστικά έργα. Ωστόσο, δεδομένης της πολυπλοκότητας των 
διαδικασιών διαχείρισης που υπάρχουν, των κινδύνων παρανόησης, της κακοπιστίας 
ορισμένων κατηγοριών ενδιαφερόμενων μερών και καταναλωτών, συνιστάται να 
θεσπιστεί μόνο ένα περιορισμένο σύστημα κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου το οποίο 
να καλύπτει τη μουσική και την οπτικοακουστική βιομηχανία. 

24. Το κόστος αυτής της άδειας ιδιωτικής χρήσης θα το καταβάλλουν οι καταναλωτές σε 
εθελοντική βάση στον ISP και η εν λόγω άδεια θα προσδιορίζεται σαφώς στους 
εμπορικούς όρους του ISP. Αυτό δεν πρέπει να εμποδίζει τον ISP από την υιοθέτηση μιας 
καθολικής πολιτικής για το 100% των ιδιωτών καταναλωτών του (πιθανώς σε καλύτερη 
τιμή). 

Εκτελεστότητα: 

25. Θα εξακολουθήσει να υπάρχει η ανάγκη επιβολής της αρχικής περιόδου 
αποκλειστικότητας, ιδίως όσον αφορά την πτυχή της αποστολής υλικού στο διαδίκτυο. 
Αλλά η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί σε όσους «ανεβάζουν» αρχεία και όχι σε όσους 
«κατεβάζουν» αρχεία. 

26. Ο περιορισμένος μη εμπορεύσιμος χαρακτήρας της λύσης πρέπει να ενισχυθεί, και όλες 
οι έμμεσες βασιζόμενες στην αγορά δραστηριότητες πρέπει να απαγορεύονται (βλ. την 
υπόθεση του Pirate Bay) και να διώκονται (βάσει παραβιάσεων εξουσιοδότησης). Αυτό 
θα συνέβαλε στον περιορισμό της χρήσης μη εγκεκριμένων ιστοτόπων. 

Διαχείριση: 

27. Η διαφάνεια όσον αφορά τη διαχείριση είναι θεμελιώδης προς όφελος και των 
δικαιούχων δικαιωμάτων και των καταναλωτών. 

28. Οι οργανισμοί με εκτενείς καταλόγους πρέπει να επιτρέπεται να συμμετέχουν και να 
υποστηρίζουν το σύστημα μεταφέροντας τα δικαιώματα των μελών τους στον επιλεγμένο 
CRMO. 

29. Το κατ’ αποκοπήν τέλος περιεχομένου θα εισπράττεται από τους ISP και (μετά από την 
αφαίρεση προμήθειας, η οποία πρόκειται να συζητηθεί, για εισπρακτικά καθήκοντα) θα 
αποδίδεται στον επιλεγμένο CRMO. 

30. Ο καθορισμός της βάσης για την κατανομή των εσόδων στους δικαιούχους δικαιωμάτων 
είναι ένα δύσκολο ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
μερών προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση. 

31. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μέτρηση πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο μιας νέας 
έρευνας προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη λύση. 
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32. Τα ποσά πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης (με ένα ορισμένο είδος 
διαμεσολάβησης), καθώς δεν υπάρχει επιστημονικός τρόπος να προσδιοριστεί το ύψος 
τους. Οι υπολογισθείσες απώλειες από την πειρατεία δεν είναι απόλυτες, ενώ η εμπειρία 
των ISP από την αγορά θα είναι πιο χρήσιμη. 

Τιμολόγηση:10 

33. Η τιμή πρέπει να είναι αρκετά υψηλή ώστε να επιτευχθεί ένα επίπεδο που δημιουργεί 
προστιθέμενη αξία και παρέχει επαρκή περιθώρια για την οικοδόμηση ενός διοικητικού 
συστήματος με σκοπό την είσπραξη και την κατάλληλη κατανομή των εσόδων του κατ’ 
αποκοπήν τέλους περιεχομένου. 

34. Η τιμή πρέπει να καθοριστεί σε αρκετά υψηλά επίπεδα ώστε να αποφευχθούν αρνητικές 
παρενέργειες όπως η μετακίνηση καταναλωτών από εμπορικές υπηρεσίες στο σύστημα 
κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου. 

35. Η τιμή πρέπει να είναι ελκυστική ώστε να πεισθούν οι καταναλωτές για την 
αποδοτικότητα της δαπάνης (τεχνική ποιότητα, εξουσιοδοτημένη διομότιμη ανταλλαγή με 
περιορισμένο αριθμό φίλων και, ασφαλώς, ευρύ περιθώριο επιλογών διαθέσιμου 
περιεχομένου βάσει νόμιμων εμπορικών προσφορών). 

36. Η τιμή καταναλωτή ενός συστήματος κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου θα μπορούσε 
να κυμαίνεται από 4 έως 6 ευρώ μηνιαίως συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα 
οπτικοακουστικά έργα. Ωστόσο, σύμφωνα με την υπόθεση που αναφέρεται στο κεφάλαιο 
4 της παρούσας έκθεσης, πρέπει να διεξαχθούν έρευνες χρησιμοποιώντας όλα τα 
διαθέσιμα δεδομένα προκειμένου να καθοριστούν οι κατάλληλες τιμές. 

37. Τα 4,99 ευρώ τον μήνα θα μπορούσαν να αποτελέσουν ελκυστικό σημείο εκκίνησης για 
την επίτευξη συναίνεσης ως προς την τιμή από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Εμπορική προώθηση: 

38. Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια για τον τελικό προορισμό των 
χρημάτων που καταβάλλουν (με τον ίδιο τρόπο που οι οικολογικοί φόροι και οι 
οικολογικές εισφορές 11  προσδιορίζονται πλέον και επισημαίνονται σαφώς στις τιμές 
ολοένα και περισσότερων προϊόντων, ιδίως οικιακών συσκευών, ηλεκτρονικών 
προϊόντων, αυτοκινήτων κ.λπ.). 

39. Αυτά τα χρήματα θα υποστηρίξουν τις δημιουργικές βιομηχανίες και κοινότητες. 

40. Μέσω της συνδρομής τους για τη λήψη άδειας, οι καταναλωτές θα υποστηρίζουν την 
κοινότητα των δημιουργών και όχι τους πειρατές ή παράνομες δραστηριότητες. 

41. Πρέπει να διατηρηθεί η σαφής διάκριση μεταξύ του συστήματος κατ' αποκοπήν τέλους 
περιεχομένου και του συστήματος τέλους ιδιωτικής αντιγραφής. Το τέλος ιδιωτικής 
αντιγραφής είναι σαφές ότι πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά στην αντιγραφή έργων 
σε υλικά μέσα (DVD). 

42. Στους καταναλωτές πρέπει να παρέχεται σαφέστατη ενημέρωση για το τι επιτρέπεται στο 
πλαίσιο του συστήματος κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου. Πρέπει να γίνουν σαφείς 
διακρίσεις μεταξύ των ενεργειών που είναι εγκεκριμένες στο πλαίσιο του συστήματος και 
των παράνομων δραστηριοτήτων. 

Συστάσεις δημόσιας πολιτικής – προκαταρκτικές παρατηρήσεις 

Οι συντάκτες της παρούσας μελέτης πιστεύουν ακράδαντα ότι η πρόταση και η προώθηση 
της θέσπισης ενός συστήματος κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου εγκυμονεί σημαντικούς 
πολιτικούς κινδύνους, οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να εκτοπίσουν εξαιρετικά 
μεγάλο αριθμό διαμεσολαβούμενων από την αγορά ανταλλαγών, φτάνοντας μέχρι το σημείο 

                                                 
10  Πρβλ. κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.1. 
11  Αντιστοιχούν στο κόστος συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού. 
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να παρεμποδίσουν την ανάδυση νέων διαμεσολαβούμενων από την αγορά υπηρεσιών – για 
να μην αναφέρουμε την εξαιρετικά μεγάλη καταστροφή αξίας. 

Ένα σύστημα κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου με έναν αυστηρά περιορισμένο στόχο 
πρέπει να χαρακτηρίζεται ως τρόπος να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να τεθούν σε κίνδυνο οι 
πολιτικές ελευθερίες μεγάλου αριθμού πολιτών, και το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω 
συστήματος πρέπει να περιορίζεται σε όσα είναι απαραίτητα για την επίτευξη του 
συγκεκριμένου στόχου (διασφαλίζοντας, για παράδειγμα, ότι οι άδειες χορηγούνται στους 
καταναλωτές και όχι στους ISP). Οι συντάκτες πιστεύουν περαιτέρω ότι η πρόταση όπως 
παρουσιάζεται στην παρούσα μελέτη δεν αποτελεί το πλήρες πλαίσιο και επιχείρησαν απλώς 
να προσδιορίσουν όσα αποτελούν, κατά την άποψή τους. ζητήματα υψηλού επιπέδου για την 
πληρέστερη ανάπτυξη του πλαισίου. Ωστόσο, είναι πεπεισμένοι ότι η προτεινόμενη δομή 
διαχείρισης βάσει εκτεταμένης συλλογικής διαχείρισης είναι η λιγότερο αμφισβητήσιμη υπό 
τις παρούσες συνθήκες. 
Γνωρίζουν τις πραγματικές δυσκολίες (επαγγελματικές και πολιτιστικές) που εγκυμονεί η 
δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος χωρίς πολλές ακούσιες συνέπειες. 

Τέλος, επιθυμούν να υπογραμμίσουν ότι απαιτείται ισχυρό πολιτικό όραμα και ισχυρή 
συγκέντρωση προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτή η προσέγγιση, δεδομένης της 
έλλειψης συναίνεσης, καθώς η συναίνεση αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την επιτυχία 
ενός εγχειρήματος αυτού του είδους. 

Παρέχεται μια ευκαιρία να εξασφαλιστεί μια μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη όσον αφορά την 
προώθηση του πολιτισμού και των πολιτιστικών βιομηχανιών, η οποία θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί εκ νέου σε όλα τα άλλα είδη ψηφιακού περιεχομένου. 

Δυνατότητα υλοποίησης από πολιτικής άποψης 

- Η άδεια δημιουργικού περιεχομένου δεν είναι πανάκεια για όλα τα προβλήματα. 

- Είναι ένα περιορισμένο σύστημα κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου που θα 
δημιουργήσει αξία για την κοινότητα των δημιουργών. Ο στόχος του συγκεκριμένου 
συστήματος είναι σαφής: να μειωθεί η γκρίζα ζώνη μεταξύ των νόμιμων προσφορών και 
της πειρατείας και να επιστρέψουν εκατομμύρια άνθρωποι σε νόμιμες πρακτικές. 

- Αυτή η άδεια δεν θα συνιστά εξουσιοδότηση για την αποστολή στο διαδίκτυο καταλόγων 
μουσικής και οπτικοακουστικών έργων, αλλά θα προσφέρει στους καταναλωτές τη 
δυνατότητα να ανταλλάσσουν νόμιμα το δημιουργικό περιεχόμενο που επιθυμούν. 

- Το σύστημα κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου δεν είναι ένα νέο επιχειρηματικό 
μοντέλο που πρόκειται να αντικαταστήσει τα υφιστάμενα. Πρόκειται για ένα 
συμπληρωματικό σύστημα που θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για την κοινότητα 
των δημιουργών. 

- Οι πολιτικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι η δημόσια πολιτική του συστήματος 
βασίζεται σε ξεκάθαρο σκεπτικό και στη συναίνεση. Αυτή η πολιτική δίνει μεγάλη 
προσοχή στην οικονομία των δημιουργικών βιομηχανιών προκειμένου να διατηρηθεί η 
ικανότητα παραγωγής πολιτιστικού περιεχομένου. 

- Πρέπει να υιοθετηθούν υφιστάμενες πρακτικές και δομές ώστε να μην εφεύρουμε ξανά 
τον τροχό. Η εκτεταμένη συλλογική διαχείριση πρέπει, στη βάση αυτή, να αποτελέσει το 
πρότυπο για τη διαχείριση του συστήματος. 

- Η υιοθέτηση μιας εκτεταμένης προσέγγισης συλλογικής διαχείρισης πρέπει να προσφέρει 
τα σημαντικά πλεονεκτήματα της επιδίωξης συναίνεσης μεταξύ των δικαιούχων 
δικαιωμάτων, της πανευρωπαϊκής εφαρμογής, και συνεπώς να δώσει τη δυνατότητα 
πολυεδαφικής αδειοδότησης. 

- Ο περιορισμός της εφαρμογής του συστήματος σε έναν πανευρωπαϊκό οργανισμό 
συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων διαφυλάσσει τη συμβατότητα με διεθνείς συμφωνίες 
και θα αποτρέψει τις διπλές δαπάνες. 
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- Είναι σημαντικό να συνεχιστεί ο πόλεμος κατά των εμπορικών μορφών πειρατείας. 

- Η προώθηση του συστήματος κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου στους καταναλωτές 
ως εθελοντική πρόταση, που επισημαίνεται σαφώς ως τέτοια («Η αποδοτικότητα των 
δαπανών μου»), θα βοηθήσει να καταδειχθεί τι είναι νόμιμο και τι όχι. 

Δυνατότητα υλοποίησης από οικονομικής άποψης 

 Πρέπει να διεξαχθεί μια νέα ενδελεχής μελέτη του επιχειρηματικού μοντέλου η οποία να 
εξετάζει τα θέματα της τιμολόγησης, του κόστους είσπραξης, του κόστους διαχείρισης, 
των χρονικών περιθωρίων εκμετάλλευσης κ.λπ. 

 Σε αυτήν τη μελέτη πρέπει επίσης να εξετάζεται το ζήτημα των κριτηρίων για την 
κατανομή των εσόδων, ένα ζήτημα καίριας σημασίας για να πειστούν οι σημαντικοί 
δικαιούχοι δικαιωμάτων να μεταφέρουν τις συλλογές τους στον προτεινόμενο οργανισμό 
συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων. 

 Τέλος, με αυτήν τη μελλοντική έρευνα πρέπει επίσης να διερευνηθεί η ανάγκη μιας 
πολιτικής πιστοποίησης ή ετικετοποίησης12 ως νέου μέσου κατά της πειρατείας και κάθε 
παράνομης πλατφόρμας. 

 Προώθηση του έργου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι περισσότεροι δικαιούχοι θα 
μεταφέρουν τα δικαιώματά τους στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων 
προκειμένου να αποκτήσουν τους πιο ενημερωμένους, πρόσφατους και 
διαφοροποιημένους καταλόγους. Ένα καίριο ζήτημα είναι να διασφαλιστεί η επιτυχία του 
κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου στην αγορά και μεταξύ των επαγγελματιών. 

Συμπερασματικά 

Από τη μία πλευρά, υπάρχουν δικαιούχοι δικαιωμάτων που ορίζουν άδειες για χρήσεις που 
δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα μοντέλα εκμετάλλευσής τους. Από την άλλη πλευρά, 
υπάρχουν καταναλωτές που γίνονται συνδρομητές σε εθελοντική βάση σε μια νόμιμη 
προσφορά που περιορίζεται στη λήψη και τη διομότιμη ανταλλαγή αρχείων. 
Αυτά τα έσοδα συνδρομής εισπράττονται από τους ISP και αποδίδονται σε έναν οργανισμό 
συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων. Ο εν λόγω οργανισμός θα οργανώσει την κατανομή 
των εσόδων βάσει ενός μαθηματικού τύπου υπολογισμού που δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη. 
Θα μπορούσε να βασίζεται σε αποτελέσματα της αγοράς όπως οι πωλήσεις DVD ή οι δείκτες 
λήψης VoD από το διαδίκτυο, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτευχθεί συναίνεση. 

Παρατηρείται μια αποσύνδεση μεταξύ των πραγματικών έργων που μοιράζονται μεταξύ τους 
οι καταναλωτές και του ποσού που καταβάλλεται για τη λήψη και την ανταλλαγή τους. Δεν 
υπάρχει καμία ανάγκη παραβίασης της ιδιωτικής ζωής του καταναλωτή, καθώς δεν 
παρακολουθείται η χρήση συγκεκριμένων έργων· το σύστημα θα βασίζεται στον όγκο των 
έργων που μοιράζονται οι χρήστες. 

Η πειρατεία παραμένει μια μάστιγα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. 

Το συγκεκριμένο σύστημα, με τη μορφή που προτείνεται, θα καλύπτει τα κινηματογραφικά 
και οπτικοακουστικά έργα. Ο τομέας της μουσικής, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του, της 
διαφορετικής αλυσίδας αξίας του, των διαφορετικών καταναλωτικών συνηθειών και της 
ποσότητας των έργων που περιλαμβάνει, δεν εμπίπτει στο πεδίο όσων προτείνονται εδώ. Θα 
μπορούσε να εφαρμοστεί ένα παρόμοιο σύστημα για τη μουσική, αλλά πρέπει να διεξαχθεί 
μια εις βάθος περιπτωσιολογική μελέτη των υφιστάμενων προσφορών προκειμένου να 
αναπτυχθεί και να βελτιστοποιηθεί ένα λειτουργικό μοντέλο, η αξία του οποίου θα μπορούσε 
να επαληθευθεί και από τους καταναλωτές και από τους δικαιούχους δικαιωμάτων. Ωστόσο, 
αυτή η εργασία θα συνιστούσε πολύ μεγαλύτερη πρόκληση από αυτήν που αφορά τα 
οπτικοακουστικά έργα. 

                                                 
12  Θα μπορούσε να βασιστεί στην εμπειρία του συστήματος πιστοποίησης HADOPI για μουσικές πλατφόρμες που 
βοηθά τον καταναλωτή να εντοπίσει σαφώς τη νόμιμη προσφορά. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Η παρούσα μελέτη αποτελεί την απάντηση στην επιθυμία που εξέφρασε η Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενημερωθεί για τον τρόπο με τον 
οποίο ένα κατ’ αποκοπήν τέλος περιεχομένου θα μπορούσε, τόσο από πολιτικής όσο και από 
οικονομικής άποψης, να εφαρμοστεί στην πράξη στο πλαίσιο της ανταλλαγής αρχείων. 
 
Η μελέτη παρέχει πληροφορίες και μια ανάλυση σχετικά με τα εξής θέματα: 
- η εξέλιξη των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών μουσικής και οπτικοακουστικής 

ψυχαγωγίας τα τελευταία 10 έτη (πρώτο μέρος της μελέτης)· 
- τάσεις και φαινόμενα επιγραμμικής πειρατείας (δεύτερο μέρος της μελέτης)· 
- βασικοί στόχοι της προσέγγισης του κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου (τρίτο μέρος 

της μελέτης)· 
- κατ’ αποκοπήν τέλος περιεχομένου και εναλλακτικά σενάρια (τέταρτο μέρος της 

μελέτης)· 
- συμπεράσματα και συστάσεις (πέμπτο μέρος της μελέτης). 
 

Πεδίο της μελέτης 
Γεωγραφικό πεδίο 

Η μελέτη καλύπτει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, αναλύονται διάφορα 
συστήματα τρίτων χωρών και χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα ορθών (ή εσφαλμένων) 
πρακτικών. 
 
Χρονολογικό πεδίο της μελέτης 

Η μελέτη καλύπτει τα τελευταία δέκα έτη (2001-2011) και παρέχει πληροφορίες για 
μελλοντικές προοπτικές, όπου αυτό είναι δυνατό. 
 
Πεδίο του τομέα περιεχομένου 

Σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, η μελέτη 
καλύπτει τους εξής πολιτιστικούς κλάδους: κινηματογράφος, τηλεόραση και μουσική. 
Στη μελέτη, ο όρος «οπτικοακουστικός» περιλαμβάνει ταινίες οποιουδήποτε είδους και με 
οποιοδήποτε χρονικό περιθώριο εκμετάλλευσης: κινηματογραφικό, βίντεο, VoD κ.λπ. 
 

Μεθοδολογία 
Μεθοδολογικά εργαλεία 

Η έρευνα βασίστηκε πρωτίστως σε δύο βασικά εργαλεία: την έρευνα τεκμηρίωσης και τις 
συνεντεύξεις (επιτόπια έρευνα). 
Στην έρευνα τεκμηρίωσης χρησιμοποιήθηκαν οι βασικές έντυπες και επιγραμμικές διαθέσιμες 
πηγές. 
Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις στην Ευρώπη και αλλού, με ορισμένα από τα 
σημαντικότερα ενδιαφερόμενα μέρη σε κάθε τομέα. Οι πηγές και ο κατάλογος των 
συνεντεύξεων αναφέρονται σε παράρτημα της μελέτης. 
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Μεθοδολογικές προκλήσεις 

Έλλειψη στατιστικών δεδομένων 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύμβουλοι και οι 
επαγγελματίες γενικά στον συγκεκριμένο τομέα είναι η γενική έλλειψη, ιδίως όσον αφορά 
την ΕΕ, διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων για αυτό το είδος της μελέτης. Προφανώς αυτό 
συμβαίνει όσον αφορά την ανάλυση του όγκου της πειρατείας συγκεκριμένα ή του τέλους 
ιδιωτικής αντιγραφής που υφίσταται μόνο σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό συμβαίνει επίσης 
όσον αφορά λεπτομερείς πληροφορίες όπως η κατανομή του κύκλου εργασιών των 
τηλεπικοινωνιακών φορέων μεταξύ τηλεφωνικών, ευρυζωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
περιεχομένου (π.χ. συνδρομή για κανάλια IP TV, VoD και SVoD) ή του κύκλου εργασιών των 
διαφόρων θυγατρικών στους αντίστοιχους τηλεοπτικούς ομίλους. Αυτή η αδυναμία των 
στατιστικών εργαλείων, που δεν επισημαίνεται στις δημοσιεύσεις του Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου του Οπτικοακουστικού Τομέα, έχει σημαντικές επιπτώσεις στον καθορισμό 
των επιχειρηματικών μοντέλων και στις προβλέψεις βάσει ισχυρών στοιχείων. 
 
Πολιτικά ζητήματα 

Παραδοσιακά, ο οπτικοακουστικός τομέας και γενικότερα οι δημιουργικές βιομηχανίες 
ενημερώνουν με σχετική επιτυχία τους πολιτικούς, με λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένες 
αναλύσεις, για τις αξιώσεις και τις ανάγκες τους. Την τελευταία δεκαετία, εμφανίστηκαν 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που έκαναν αισθητή την παρουσία τους στον συγκεκριμένο 
τομέα. Αυτό συνέβη με τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς και πλέον με τους καταναλωτές. Η 
ανάλυση των αλυσίδων αξίας στο πλαίσιο της μελέτης καταδεικνύει ότι, με τη μαζική 
πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικό διαδίκτυο και την εμφάνιση κοινωνικών 
δικτύων, τα συμφέροντα των διαφόρων συμμετεχόντων στις αλυσίδες αξίας δεν 
ευθυγραμμίζονται πάντα. Πρέπει να βρεθούν συμβιβαστικές λύσεις σε πολιτικό επίπεδο κατά 
τη διαμόρφωση των νομοθετικών αντιδράσεων. Έχοντας αυτό κατά νου και με στόχο τη 
συναίνεση ή, τουλάχιστον, την εξεύρεση κοινού εδάφους, αυτή η εργασία την οποία ανέθεσε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθίσταται απαραίτητη. 
 
Μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων μερών 

Η ψηφιακή διάσταση στον οπτικοακουστικό και τον μουσικό τομέα χαρακτηρίζεται από την 
ποικιλομορφία των ενδιαφερόμενων μερών. Τα πολυάριθμα μοντέλα και οι δίαυλοι διανομής 
πολλαπλασίασαν τα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη – από τους αρχικούς δικαιούχους έως 
τους φορείς συγκέντρωσης. Ταυτόχρονα, οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς και πιο πρόσφατα οι 
κατασκευαστές συσκευών που σχετίζονται με τη συνδεόμενη με το διαδίκτυο τηλεόραση 
έχουν αναπτύξει τις δικές τους στρατηγικές ολοκλήρωσης της αγοράς και διείσδυσης σε 
αυτήν. Ενώ το περιεχόμενο κυριαρχεί περισσότερο από ποτέ άλλοτε, τα νέα συστήματα 
παραγωγής, διανομής και ελέγχου των καταλόγων και οι παραδοσιακές αλυσίδες αξίας 
περιλαμβάνουν νέους φορείς που ανταγωνίζονται να αποκτήσουν ένα μερίδιο της αγοράς και 
της αξίας. Τα καθιερωμένα μοντέλα διανομής και υπηρεσιών απειλούνται με κατάρρευση από 
την έλευση των υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικών υπηρεσιών, των ψηφιακών μορφοτύπων 
και της ψηφιακής διανομής ή της διανομής 360˚. Η καταναλωτική συμπεριφορά προσθέτει 
άλλο ένα επίπεδο συνθετότητας: ο ερασιτεχνικός υποτιτλισμός13, η διομότιμη ανταλλαγή 
αρχείων, οι ανταλλαγές σε κοινωνικά δίκτυα και το βίντεο συνεχούς ροής, μπορούν όλα να 
επηρεάσουν τις στρατηγικές εκμετάλλευσης σε κάθε κατηγορία δικαιωμάτων, χρονικών 
περιθωρίων εκμετάλλευσης και επικρατειών. 
 
Η δημιουργία οποιουδήποτε συστήματος κατ’°αποκοπήν τέλους περιεχομένου πρέπει να 
λάβει υπόψη αυτά τα αποκλίνοντα συμφέροντα. 

                                                 
13  Η πρακτική της προσθήκης υποτίτλων από τους καταναλωτές. 
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Προθεσμίες 

Τηρώντας τους όρους αναφοράς, η παρούσα μελέτη ολοκληρώθηκε σε 4 μήνες. Το 
περιορισμένο χρονικό περιθώριο κατέστησε δύσκολο να συγκεντρωθούν εξαντλητικές 
πληροφορίες, να διεξαχθούν συνεντεύξεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλους τους 
τομείς και σε όλα τα κράτη μέλη και να γίνει εις βάθος ανάλυση συγκεκριμένων ζητημάτων 
του επιχειρηματικού μοντέλου. 
 
Γενική εκτίμηση 

Πρόκειται για μια εργασία γεμάτη προκλήσεις, κάτι που οφείλεται σε πολλούς λόγους: 
 δεδομένου του γεγονότος ότι η μουσική βιομηχανία παγκοσμίως και στην Ευρώπη 

συγκεκριμένα διέρχεται μια βαθύτατη και ενδεχομένως χωρίς δυνατότητα διεξόδου 
κρίση, η παρούσα μελέτη είναι εξαιρετικά σημαντική· 

 ομοίως, δεδομένης της αντίστασης που παρατηρείται σε πολλούς τομείς και για 
πολλούς λόγους σε μια νομοθεσία κλιμακούμενης αντίδρασης, η κατανόηση των 
δυνατοτήτων και των περιορισμών εναλλακτικών μοντέλων είναι άκρως επιθυμητή· 

 υπάρχουν πολλά δεδομένα και απόψεις που πρέπει να συγκεντρωθούν και να 
υποστούν επεξεργασία· 

 η λήψη χρήσιμων, αντικειμενικών πληροφοριών από τους δικαιούχους και τους 
χρήστες δικαιωμάτων παρουσιάζει προκλήσεις. 

 
Αυτά τα σημεία ισχύουν και για τον οπτικοακουστικό τομέα. Οι δημιουργικές βιομηχανίες 
καλούνται να αντιμετωπίσουν τεράστιες αλλαγές όσον αφορά τις συνήθειες των 
καταναλωτών τους (στη μουσική περισσότερο από ό,τι στον κινηματογράφο), οι οποίες 
κατέστησαν δυνατές από τις ίδιες τεχνολογίες που διευκολύνουν την πειρατεία: ο 
διαχωρισμός των δύο είναι δύσκολος, και όχι απαραιτήτως προς το άμεσο συμφέρον των 
διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, καθώς ανταγωνίζονται για τις θέσεις που θα 
κατακτήσουν σε αυτόν τον νέο κόσμο. 
 
Η θέσπιση ενός συστήματος κατ’ αποκοπήν τέλους περιεχομένου οποιουδήποτε είδους, 
ανεξαρτήτως του πεδίου εφαρμογής του, απαιτεί εις βάθος ανάλυση του συστήματος 
συλλογικής διαχείρισης. Η δομή των συστημάτων συλλογικής διαχείρισης στην Ευρώπη 
εγείρει εξαιρετικά αμφιλεγόμενα πολιτικά ζητήματα και πολλές νομικές αβεβαιότητες που δεν 
έχουν επιλυθεί ακόμη στη νομοθεσία της ΕΕ. 
 


