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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/   /EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτότυπου έργου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αποφασίζοντας µε τη διαδικασία  του άρθρου 251 Β της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 178 της 21.6.1996, σ. 16 και ΕΕ C 125 της 23.4.1998, σ. 8.
2 ΕΕ C 75 της 10.3.1997, σ. 17.
3 Γvώµη τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ της 9ης Απριλίου.1997 (ΕΕ C 132 της 28.4.1997,

σ. 88), επιβεβαιωθείσα στις 27 Οκτωβρίου 1999, κοινή θέση του Συµβουλίου της
(δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της                (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας, το δικαίωµα παρακολούθησης  είναι το ανεκχώρητο

και αναπαλλοτρίωτο δικαίωµα του δηµιουργού ενός πρωτότυπου έργου εικαστικών τεχνών

να αποκοµίσει οικονοµικό όφελος από κάθε επόµενη µεταπώληση του έργου.

(2) Το δικαίωµα παρακολούθησης αποτελεί δικαίωµα παραγωγικού χαρακτήρα, το οποίο

επιτρέπει στον δηµιουργό-καλλιτέχνη να εισπράττει αµοιβή από τις διαδοχικές µεταβιβάσεις

του έργου. Αντικείµενο του δικαιώµατος παρακολούθησης είναι το υλικό αντικείµενο,

δηλαδή το υπόστρωµα στο οποίο ενσωµατώνεται το προστατευόµενο έργο.

(3) Στόχος του δικαιώµατος παρακολούθησης είναι να εξασφαλίσει στους δηµιουργούς έργων

εικαστικών τεχνών µερίδιο στην επιτυχία των δηµιουργιών τους. Το δικαίωµα αυτό

αποσκοπεί στην εξισορρόπηση της οικονοµικής κατάστασης των δηµιουργών των έργων

εικαστικών τεχνών και εκείνης των άλλων δηµιουργών που επωφελούνται από τις διαδοχικές

εκµεταλλεύσεις των έργων τους.

(4) Το δικαίωµα παρακολούθησης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του δικαιώµατος πνευµατικής

ιδιοκτησίας και συνιστά ουσιαστικό προνόµιο για τους δηµιουργούς. Η επιβολή ενός τέτοιου

δικαιώµατος στο σύνολο των κρατών µελών ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα να

διασφαλιστεί ένα επαρκές και οµοιόµορφο επίπεδο προστασίας στους καλλιτέχνες.

(5) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 παράγραφος 4 της Συνθήκης, η Κοινότητα οφείλει

να λαµβάνει υπόψη της τις πολιτιστικές πτυχές όταν αναλαµβάνει δράση δυνάµει άλλων

διατάξεων της Συνθήκης.
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(6) Η σύµβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων

προβλέπει ότι το δικαίωµα παρακολούθησης µπορεί να προβληθεί µόνον εφόσον τούτο

προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του δηµιουργού. Κατά συνέπεια, το δικαίωµα

παρακολούθησης είναι προαιρετικό και υπόκειται στον κανόνα της αµοιβαιότητας. Εκ της

νοµολογίας του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε την εφαρµογή της

αρχής για την απαγόρευση των διακρίσεων που προβλέπεται στο άρθρο 12 της Συνθήκης,

όπως αυτή διευκρινίστηκε µε την απόφαση της 20ής Οκτωβρίου 1993 στις συνεκδικασθείσες

υποθέσεις C-92/92 και C-326/92, Phill Collins και λοιποί 1 , προκύπτει ότι δεν µπορεί να

γίνεται επίκληση των εθνικών διατάξεων που περιλαµβάνουν ρήτρες αµοιβαιότητας

προκειµένου να µην αναγνωρίζονται σε υπηκόους άλλων κρατών µελών τα δικαιώµατα που

προβλέπονται υπέρ των ηµεδαπών δηµιουργών. Η εφαρµογή τέτοιων ρητρών στο κοινοτικό

πλαίσιο αντίκειται στην αρχή της ίσης µεταχείρισης που απορρέει από την απαγόρευση κάθε

διάκρισης λόγω ιθαγενείας.

(7) Κρίνεται σηµαντικό να εφαρµοσθεί το δικαίωµα παρακολούθησης όσο είναι δυνατόν

ευρύτερα σε διεθνές επίπεδο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις

προκειµένου να καταστεί υποχρεωτικό το άρθρο 14β της Σύµβασης της Βέρνης.

(8) Το δικαίωµα παρακολούθησης προβλέπεται σήµερα από την εθνική νοµοθεσία των

περισσότερων κρατών µελών. Η νοµοθεσία αυτή, εφόσον υφίσταται, παρουσιάζει ορισµένες

διαφορές ιδίως ως προς τα έργα τα οποία καλύπτει, τους δικαιούχους ποσοστών, τον

εφαρµοζόµενο συντελεστή, τις πράξεις που αφορά το δικαίωµα καθώς και τη βάση

υπολογισµού. Η εφαρµογή ή η µη εφαρµογή του εν λόγω δικαιώµατος έχει σηµαντικές

επιπτώσεις στους όρους ανταγωνισµού στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, στο βαθµό που η

ύπαρξη ή µη υποχρέωσης πληρωµής που απορρέει από το δικαίωµα παρακολούθησης

αποτελεί στοιχείο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη από οποιονδήποτε επιθυµεί να πωλήσει

έργο τέχνης. Το εν λόγω δικαίωµα αποτελεί έτσι παράγοντα στρεβλώσεων του ανταγωνισµού

καθώς και µετατόπισης των πωλήσεων µέσα στην Κοινότητα.

                                                
1 Συλλoγή 1993, σ. I-5145.
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(9) Οι εν λόγω διαφορές ως προς την ύπαρξη και την εφαρµογή του δικαιώµατος

παρακολούθησης από τα κράτη µέλη έχουν άµεσες αρνητικές επιπτώσεις στην εύρυθµη

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς έργων τέχνης όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 της

Συνθήκης. Σε µια τέτοια κατάσταση, το άρθρο 95 της Συνθήκης αποτελεί την κατάλληλη

νοµική βάση.

(10) Οι στόχοι της Κοινότητας όπως ορίζονται στη Συνθήκη περιλαµβάνουν την εγκαθίδρυση µιας

όλο και στενότερης ένωσης µεταξύ των λαών της Ευρώπης, τη σύσφιγξη των σχέσεων

µεταξύ των κρατών που ανήκουν στην Κοινότητα, καθώς και την οικονοµική και κοινωνική

τους πρόοδο µέσω κοινής δράσης που αποσκοπεί στο να περιορίσει τους φραγµούς που

διαιρούν την Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, η Συνθήκη προβλέπει την εγκαθίδρυση µιας

εσωτερικής αγοράς η οποία προϋποθέτει την εξάλειψη των εµποδίων στην ελεύθερη

κυκλοφορία των εµπορευµάτων, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελεύθερη

εγκατάσταση, καθώς και τη δηµιουργία ενός καθεστώτος που θα διασφαλίζει ότι δεν θα

υπάρχουν στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό στην κοινή αγορά. Η εναρµόνιση των νοµοθεσιών

των κρατών µελών σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης συµβάλλει στην υλοποίηση των

στόχων αυτών.

(11) Η έκτη οδηγία  του Συµβουλίου (77/388/ΕΟΚ), της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρµονίσεως

των νοµοθεσιών των κρατών µελών, των σχετικών µε του φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό

σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας : οµοιόµορφη φορολογική βάση 1, θεσπίζει

προοδευτικά ένα κοινοτικό καθεστώς φορολογίας που εφαρµόζεται, µεταξύ άλλων, επί των

έργων τέχνης. Μέτρα που περιορίζονται στον φορολογικό τοµέα δεν επαρκούν για να

εγγυηθούν την αρµονική λειτουργία της αγοράς έργων τέχνης. Ο στόχος αυτός δεν µπορεί να

επιτευχθεί χωρίς εναρµόνιση στον τοµέα του δικαιώµατος παρακολούθησης.

                                                
1 ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

99/85/ΕΚ (ΕΕ L 277 της 28.10.1999, σ. 34).
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(12) Πρέπει να καταργηθούν οι υπάρχουσες διαφορές στη νοµοθεσία που έχουν στρεβλωτικές

επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποτραπεί η εµφάνιση νέων

αναλόγων διαφορών  ∆εν υπάρχει λόγος να εξαλειφθούν ή να παρεµποδιστούν οι διαφορές

που δεν αναµένεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(13) Προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι να µην υπάρχουν

στρεβλώσεις των όρων του ανταγωνισµού. Η ύπαρξη διαφορών µεταξύ των εθνικών

διατάξεων σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού δηµιουργούν

στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και µετατόπιση των πωλήσεων µέσα στην Κοινότητα και

συνεπάγονται άνιση µεταχείριση των καλλιτεχνών ανάλογα µε τον τόπο πώλησης των έργων

τους. Συνεπώς, το ζήτηµα έχει διεθνικές πλευρές οι οποίες δεν µπορούν να ρυθµιστούν

ικανοποιητικά µε τη δράση των κρατών µελών. Η ανυπαρξία κοινοτικής δράσης θα ήταν

αντίθετη προς την απαίτηση της Συνθήκης σχετικά µε τη διόρθωση των ανισοτήτων του

ανταγωνισµού και της άνισης µεταχείρισης.

(14) Λόγω των σηµαντικών διαφορών µεταξύ των εθνικών διατάξεων, είναι αναγκαίο να

θεσπιστούν µέτρα εναρµόνισης προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι διαφορές µεταξύ των

νοµοθεσιών των κρατών µελών στους τοµείς όπου ενδέχεται να δηµιουργηθούν ή να

διατηρηθούν στρεβλωµένοι όροι ανταγωνισµού. Εν τούτοις δεν είναι απαραίτητο να

εναρµονιστούν όλες οι διατάξεις των κρατών µελών σχετικά µε το δικαίωµα

παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού·  προκειµένου δε να αφεθεί στα κράτη µέλη ένα κατά

το δυνατόν ευρύ πεδίο λήψης αποφάσεων, η εναρµόνιση αρκεί να περιοριστεί σε εκείνες τις

διατάξεις του εσωτερικού δικαίου που έχουν την αµεσότερη επίπτωση στη λειτουργία της

εσωτερικής αγοράς.

(15) Κατόπιν τούτου, η οδηγία στο σύνολό της είναι σύµφωνη µε τις αρχές της επικουρικότητας

και της αναλογικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης.
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(16) Η διάρκεια του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της

οδηγίας 93/98/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 για την εναρµόνιση της

διάρκειας προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενών

δικαιωµάτων 1 είναι 70 έτη µετά το θάνατο του δηµιουργού. Η ίδια διάρκεια πρέπει να

προβλεφθεί και για το δικαίωµα παρακολούθησης. Εποµένως, µόνον τα πρωτότυπα έργα

µοντέρνας και σύγχρονης τέχνης µπορούν να ενταχθούν στο πεδίο εφαρµογής του

δικαιώµατος παρακολούθησης. Ωστόσο, προκειµένου να επιτραπεί στα κράτη µέλη τα νοµικά

συστήµατα των οποίων δεν προβλέπουν, κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, δικαίωµα

παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού να το εισαγάγουν στη νοµοθεσία τους, και

προκειµένου  να µπορέσουν οι οικονοµικοί φορείς σε αυτά τα κράτη µέλη να προσαρµοσθούν

σταδιακά στο προαναφερόµενο δικαίωµα διαφυλάσσοντας παράλληλα την οικονοµική τους

βιωσιµότητα, θα πρέπει να προβλεφθεί για τα εν λόγω κράτη µέλη περιορισµένη µεταβατική

περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας θα µπορούν να επιλέγουν να µην εφαρµόζουν το

δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ των δικαιοδόχων του δηµιουργού, µετά το θάνατό του.

(17) Η εφαρµογή του δικαιώµατος παρακολούθησης πρέπει να επεκταθεί σε κάθε µεταπώληση, µε

εξαίρεση τις πραγµατοποιούµενες απευθείας µεταξύ ιδιωτών χωρίς τη συµµετοχή

επαγγελµατία της αγοράς έργων τέχνης. Το εν λόγω δικαίωµα δεν πρέπει να εφαρµόζεται σε

µεταπωλήσεις από ιδιώτες προς µουσεία τα οποία  δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και

είναι προσιτά στο κοινό. Όσον αφορά την ειδική περίπτωση των αιθουσών τέχνης οι οποίες

αποκτούν έργα απευθείας από το δηµιουργό, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη

δυνατότητα να εξαιρούν από το δικαίωµα παρακολούθησης τις µεταπωλήσεις αυτών των

έργων, εφόσον πραγµατοποιούνται εντός τριών ετών από την απόκτησή τους. Θα πρέπει

επίσης να ληφθούν υπόψη τα συµφέροντα του καλλιτέχνη µε το να περιορισθεί  η εξαίρεση

αυτή στις µεταπωλήσεις το τίµηµα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

(18) Είναι σκόπιµο να αποσαφηνισθεί ότι η εναρµόνιση που εισάγεται µε την  παρούσα οδηγία δεν

εφαρµόζεται στα πρωτότυπα χειρόγραφα συγγραφέων και συνθετών.

                                                
1 ΕΕ L 290 της 24.11.1993, σ. 9.
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(19) Πρέπει να προβλεφθεί ένα αποτελεσµατικό καθεστώς βάσει εµπειριών που υφίστανται ήδη σε

εθνικό επίπεδο στον τοµέα του δικαιώµατος παρακολούθησης. Το δικαίωµα παρακολούθησης

θα πρέπει να υπολογίζεται ως ποσοστό επί της τιµής πώλησης του έργου και όχι επί της

αύξησης της αρχικής του αξίας .

(20) Οι κατηγορίες έργων που υπόκεινται στο δικαίωµα παρακολούθησης πρέπει να

εναρµονισθούν, λαµβάνοντας υπόψη τα συναλλακτικά ήθη στον συγκεκριµένο κλάδο στην

Κοινότητα.

(21) Η µη εφαρµογή ποσοστών κάτω του ελαχίστου ορίου µπορεί να συµβάλλει στην αποφυγή

δυσανάλογων εξόδων είσπραξης και διαχείρισης σε σχέση µε το κέρδος του καλλιτέχνη.

Ωστόσο, δυνάµει της αρχής της επικουρικότητας, θα πρέπει να αφεθεί στα κράτη µέλη η

δυνατότητα θέσπισης εθνικών κατωτάτων ορίων χαµηλότερων από το κοινοτικό όριο

προκειµένου να προωθηθούν τα συµφέροντα των νέων καλλιτεχνών. Η παρέκκλιση αυτή,

λόγω του µικρού µεγέθους των σχετικών ποσών, δεν πρόκειται να έχει καµία σηµαντική

συνέπεια στην εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(22) Οι συντελεστές που έχουν καθορίσει τα διάφορα κράτη µέλη για την εφαρµογή του

δικαιώµατος παρακολούθησης σήµερα ποικίλλουν σηµαντικά. Η αποτελεσµατική λειτουργία

της εσωτερικής αγοράς έργων σύγχρονης τέχνης απαιτεί τον καθορισµό ενιαίων συντελεστών

στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό.

(23) Είναι σκόπιµο, προκειµένου να συµβιβασθούν τα διάφορα συµφέροντα στην αγορά

πρωτότυπων έργων τέχνης, να καθιερωθεί ένα σύστηµα φθινόντων συντελεστών ανά

τµήµατα της τιµής. Είναι σηµαντικό να περιορισθεί ο κίνδυνος µετατόπισης των πωλήσεων

και καταστρατηγήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας όσον αφορά το δικαίωµα

παρακολούθησης.

(24)  Υπόχρεος εις καταβολή του ποσοστού δυνάµει του δικαιώµατος παρακολούθησης θα πρέπει

να είναι κατ' αρχήν ο πωλητής. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια

παρεκκλίσεων από την αρχή αυτή σε ό,τι αφορά την υποχρέωση πληρωµής. Πωλητής είναι το

πρόσωπο ή η επιχείρηση στο όνοµα του οποίου συνάπτεται η σύµβαση πωλήσεως.
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(25) Είναι σκόπιµο να προβλεφθεί η δυνατότητα περιοδικής αναπροσαρµογής του ορίου και των

συντελεστών. Ενδείκνυται για το σκοπό αυτό να ανατεθεί στην Επιτροπή η σύνταξη

περιοδικών εκθέσεων σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή του δικαιώµατος παρακολούθησης

από τα κράτη µέλη καθώς και για τις συνέπειές του στην ευρωπαϊκή αγορά έργων τέχνης και,

κατά περίπτωση, η υποβολή προτάσεων τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

(26) Πρέπει να καθορισθούν οι δικαιούχοι των ποσοστών, τηρουµένης της αρχής της

επικουρικότητας. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να υπάρξει παρέµβαση µέσω της παρούσας

οδηγίας στον τοµέα του κληρονοµικού δικαίου των κρατών µελών. Πάντως, οι δικαιοδόχοι

του δηµιουργού θα πρέπει να µπορούν να ασκούν πλήρως το δικαίωµα παρακολούθησης

µετά το θάνατό του, τουλάχιστον µετά τη λήξη ισχύος της προαναφερόµενης µεταβατικής

περιόδου.

(27) Εναπόκειται στα κράτη µέλη να ρυθµίσουν την άσκηση του δικαιώµατος παρακολούθησης,

ιδίως όσον αφορά τους όρους διαχείρισης. Ως προς αυτό, η διαχείριση εκ µέρους ενός

οργανισµού συλλογικής διαχείρισης αποτελεί µία δυνατότητα διαχείρισης. Πάντως, τα κράτη

µέλη οφείλουν να διασφαλίσουν την είσπραξη και τη διανοµή των ποσών που προορίζονται

για τους  δηµιουργούς οι οποίοι έχουν ιθαγένεια άλλων κρατών µελών. Η παρούσα οδηγία

δεν θίγει τις ρυθµίσεις που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη όσον αφορά την είσπραξη και

διανοµή.

(28) Το ευεργέτηµα του δικαιώµατος παρακολούθησης πρέπει να περιοριστεί στους κοινοτικούς

υπηκόους καθώς και στους αλλοδαπούς δηµιουργούς των οποίων οι χώρες χορηγούν τέτοια

προστασία στους δηµιουργούς που είναι υπήκοοι των κρατών µελών. Τα κράτη µέλη θα

πρέπει να έχουν την ευχέρεια να επεκτείνουν το ευεργέτηµα αυτό στους αλλοδαπούς

δηµιουργούς που έχουν τη συνήθη διαµονή τους στο έδαφός τους.
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(29) Πρέπει να θεσπιστούν οι κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου των συναλλαγών, κατά τρόπο που

να διασφαλίζει την αποτελεσµατική εφαρµογή του δικαιώµατος παρακολούθησης από τα

κράτη µέλη. Αυτό συνεπάγεται επίσης το δικαίωµα του δηµιουργού ή του πληρεξουσίου του,

να συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι

υπόχρεο για την καταβολή του ποσοστού. Τα κράτη µέλη που προβλέπουν τη συλλογική

διαχείριση του δικαιώµατος παρακολούθησης µπορούν επίσης να προβλέπουν ότι µόνον οι

οργανισµοί που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση αυτή δικαιούνται να συλλέγουν

πληροφορίες,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1

Αντικείµενο του δικαιώµατος παρακολούθησης

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν υπέρ του δηµιουργού πρωτότυπου έργου τέχνης δικαίωµα

παρακολούθησης συνιστάµενο στο αναπαλλοτρίωτο δικαίωµα, από το οποίο δεν χωρεί παραίτηση

ούτε εκ των προτέρων, είσπραξης ενός ποσοστού επί του τιµήµατος κάθε µεταπώλησης του εν

λόγω έργου, µετά την πρώτη µεταβίβασή του εκ µέρους του δηµιουργού.

2. Το αναφερόµενο στην παράγραφο 1 δικαίωµα ισχύει για όλες τις µεταπωλήσεις στις οποίες

συµµετέχουν, ως πωλητές, αγοραστές ή ενδιάµεσοι, επαγγελµατίες της αγοράς έργων τέχνης, όπως

οίκοι δηµοπρασιών, γκαλερί έργων τέχνης και γενικά οποιοσδήποτε έµπορος έργων τέχνης.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι το δικαίωµα της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται

στις µεταπωλήσεις στις οποίες ο πωλητής έχει αποκτήσει το έργο απευθείας από το δηµιουργό

λιγότερο από τρία έτη πριν από τη µεταπώληση και εφόσον η τιµή µεταπώλησης δεν υπερβαίνει τα

10.000 ευρώ.

4. Το ποσοστό καταβάλλεται από τον πωλητή. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι ένα

από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εκτός του πωλητή, είναι

αποκλειστικά ή από κοινού µε τον πωλητή υπεύθυνο για την καταβολή του ποσοστού.
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Άρθρο 2

Έργα τέχνης τα οποία αφορά το δικαίωµα παρακολούθησης

1. Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, ως "πρωτότυπα έργα τέχνης" νοούνται τα έργα

εικαστικών τεχνών όπως οι πίνακες, τα κολάζ, τα έργα ζωγραφικής, τα σχέδια, οι εικόνες

χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, τα γλυπτά, τα εργόχειρα χαλιά τοίχου (ταπισερί), τα

προϊόντα κεραµικής και υαλουργίας και οι φωτογραφίες, εφόσον τα έργα αυτά έχουν εκτελεσθεί εξ

ολοκλήρου από τον καλλιτέχνη ή πρόκειται για αντίτυπα που θεωρούνται ως πρωτότυπα έργα

τέχνης.

2. Τα αντίτυπα έργων τέχνης που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και τα οποία έχουν

εκτελεσθεί σε περιορισµένο αριθµό από τον ίδιο τον καλλιτέχνη ή υπό την ευθύνη του, θεωρούνται

ως πρωτότυπα έργα τέχνης στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Τα αντίτυπα αυτά θα πρέπει

κανονικά να είναι αριθµηµένα, να έχουν υπογραφεί ή να έχουν λάβει κατ' άλλο τρόπο δέουσα άδεια

από τον καλλιτέχνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 3

Κατώτατο όριο

1. Η κατώτατη τιµή πώλησης, επί της οποίας εφαρµόζεται το δικαίωµα παρακολούθησης στις

πωλήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, ορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Η κατώτατη τιµή πώλησης ουδέποτε µπορεί να υπερβαίνει τα 4.000 ευρώ.
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Άρθρο 4

Συντελεστές

1. Το ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 1 ορίζεται βάσει των εξής συντελεστών :

(α) 4% για το τµήµα της τιµής πώλησης έως 50.000 ευρώ,

(β) 3% για το τµήµα της τιµής πώλησης που κυµαίνεται µεταξύ 50.000,01 και 200.000 ευρώ,

(γ) 1% για το τµήµα της τιµής πώλησης που κυµαίνεται µεταξύ 200.000.01 και 350.000 ευρώ.

(δ) 0,5% για το τµήµα της τιµής πώλησης που κυµαίνεται µεταξύ 350.000.01 και 500.000 ευρώ,

(ε) 0,25% για το τµήµα της τιµής πώλησης που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Ωστόσο, το συνολικό ποσοστό δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 12.500 ευρώ.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν

συντελεστή 5% για το τµήµα της τιµής πώλησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).

3. Αν η κατώτατη τιµή πώλησης ορισθεί σε ποσό χαµηλότερο από 4.000 ευρώ, το κράτος µέλος

ορίζει και τον αντίστοιχο συντελεστή που εφαρµόζεται στο τµήµα της τιµής πώλησης µέχρι

των 4.000 ευρώ· ο εν λόγω συντελεστής δεν µπορεί να είναι χαµηλότερος από 4%.
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Άρθρο 5

Βάση υπολογισµού

Οι τιµές πωλήσεως που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 νοούνται προ φόρου.

Άρθρο 6

∆ικαιούχοι των ποσοστών

1. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 1 ποσοστό  καταβάλλεται στο δηµιουργό του έργου και, µε την

επιφύλαξη του άρθρου 8 παρ. 2, µετά το θάνατό του στους δικαιοδόχους του.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν την υποχρεωτική ή προαιρετική συλλογική

διαχείριση των ποσοστών του άρθρου 1.

Άρθρο 7

∆ικαιούχοι των ποσοστών-υπήκοοι τρίτων χωρών

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι δηµιουργοί που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και, µε την

επιφύλαξη του άρθρου 8 παρ. 2, οι δικαιοδόχοι τους απολαύουν του δικαιώµατος παρακολούθησης

σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και µε τη νοµοθεσία του οικείου κράτους µέλους µόνον εφόσον η

νοµοθεσία της χώρας ιθαγενείας του δηµιουργού ή του δικαιοδόχου του προστατεύει το δικαίωµα

παρακολούθησης στη συγκεκριµένη χώρα υπέρ των δηµιουργών από κράτη µέλη και των

δικαιοδόχων τους.
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2. Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη  τα στοιχεία που της διαβιβάζουν τα κράτη µέλη, µπορεί να

δηµοσιεύει προς ενηµέρωση ενδεικτικό κατάλογο των τρίτων χωρών που πληρούν την προϋπόθεση

της παραγράφου 1.

3. Οποιοδήποτε κράτος µέλος δικαιούται, προς το σκοπό της προστασίας του δικαιώµατος

παρακολούθησης, να εξοµοιώνει προς τους υπηκόους του τους δηµιουργούς οι οποίοι δεν είναι µεν

υπήκοοι κράτους µέλους αλλά έχουν τη συνήθη διαµονή τους στο έδαφός του.

Άρθρο 8

∆ιάρκεια προστασίας του δικαιώµατος παρακολούθησης

1. Η διάρκεια προστασίας του δικαιώµατος παρακολούθησης είναι αντίστοιχη µε εκείνη που

προβλέπεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 93/98/ΕΟΚ.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη µέλη  που δεν εφαρµόζουν το δικαίωµα

παρακολούθησης κατά την ....... (*) δεν υποχρεούνται, µέχρι τις          **, να εφαρµόζουν το

δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ των δικαιοδόχων του δηµιουργού µετά τον θάνατό του.

3. Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης, πριν από την              ∗∗∗∗∗∗∗∗ ,  των διεθνών

διαπραγµατεύσεων για την επέκταση του δικαιώµατος παρακολούθησης σε διεθνές επίπεδο , η

Επιτροπή  υποβάλλει τις κατάλληλες προτάσεις.

                                                
∗∗∗∗∗∗∗∗ ∆έκα έτη µετά την αναφερόµενη στο άρθρο 12 παρ. 1 ηµεροµηνία.
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Άρθρο 9

∆ικαίωµα συλλογής πληροφοριών

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι επί τριετία, λήγουσα τρία χρόνια µετά την 1η Ιανουαρίου του έτους

µετά την ηµεροµηνία της µεταπώλησης, οι δικαιούχοι δυνάµει του άρθρου 6 µπορούν να

απαιτήσουν από οποιονδήποτε έµπορο και εµπορικό αντιπρόσωπο, διευθυντή πωλήσεων ή

διοργανωτή δηµοπρασιών, κάθε πληροφορία απαραίτητη για την καταβολή των ποσοστών που

οφείλονται επί της πώλησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 10

Χρονική ισχύς

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλα τα πρωτότυπα έργα τέχνης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, τα

οποία, κατά την           ∗∗∗∗  εξακολουθούν να προστατεύονται από τη νοµοθεσία των κρατών µελών

περί δικαιώµατος παρακολούθησης ή πληρούν τα κριτήρια προστασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις

της παρούσας οδηγίας κατά την ηµεροµηνία αυτή.

Άρθρο 11

Ρήτρα αναθεώρησης

1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Οικονοµική και

Κοινωνική Επιτροπή, το αργότερο              ∗∗∗∗∗∗∗∗  και εν συνεχεία ανά τετραετία, έκθεση σχετικά µε την

εφαρµογή και τα αποτελέσµατα της παρούσας οδηγίας, δίδοντας έµφαση στην ανταγωνιστικότητα

της κοινοτικής αγοράς µοντέρνων και σύγχρονων έργων τέχνης, όσον αφορά ιδίως τη θέση της

Κοινότητας σε σχέση µε τις σηµαντικές αγορές που δεν εφαρµόζουν το δικαίωµα παρακολούθησης

υπέρ του δηµιουργού, καθώς και τη στήριξη της καλλιτεχνικής δηµιουργίας και τους όρους

διαχείρισης στα κράτη µέλη. Εξετάζει ιδίως τον αντίκτυπό της στην εσωτερική αγορά και τα

αποτελέσµατα της εισαγωγής του δικαιώµατος παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού σε εκείνα τα

κράτη µέλη η εθνική νοµοθεσία των οποίων δεν προέβλεπε το δικαίωµα αυτό πριν από την έναρξη

ισχύος της παρούσας οδηγίας. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για την

προσαρµογή του κατώτατου ορίου και των συντελεστών των ποσοστών των σχετικών µε το

δικαίωµα παρακολούθησης ανάλογα µε την εξέλιξη της κατάστασης στον κλάδο αυτό καθώς και

κάθε άλλη πρόταση που κρίνει αναγκαία για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της παρούσας

οδηγίας.

                                                
∗∗∗∗ Ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.
∗∗∗∗∗∗∗∗ Τρία έτη από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.
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2. Ιδρύεται επιτροπή επαφών η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των αρµόδιων αρχών των

κρατών µελών και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Η επιτροπή αυτή συνέρχεται

είτε µετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της είτε µετά από αίτηση της αντιπροσωπίας ενός

κράτους µέλους.

3. Καθήκοντα της επιτροπής αυτής  είναι :

− η διοργάνωση διαβουλεύσεων για όλα τα θέµατα εφαρµογής της παρούσας οδηγίας,

− η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών

σχετικά µε τις σηµαντικές εξελίξεις στην κοινοτική αγορά τέχνης.

Άρθρο 12

Εφαρµογή

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

διατάξεις, για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου .... ∗∗∗∗ , και

ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραποµπή

στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους.

Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

                                                
∗∗∗∗ Πέντε έτη από τηv αρχή τoυ έτoυς το οποίο έπεται εκείνου κατά τo oπoίo θα εκδοθεί η

oδηγία.
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Άρθρο 13

Θέση σε ισχύ

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Άρθρο 14

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 25 Απριλίου 1996 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης του

δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου 1, βάσει του άρθρου 95 της Συνθήκης ΕΚ.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διετύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις

9 Απριλίου 1997 2. Στη συνέχεια αυτής της γνώµης η Επιτροπή διεβίβασε

τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας στις 12 Μαρτίου 1998 3. Η Οικονοµική και Κοινωνική

Επιτροπή διετύπωσε τη γνώµη της στις 18 ∆εκεµβρίου 1996 4.

3. Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση βάσει του άρθρου 251 της Συνθήκης στις

19 Ιουνίου 2000.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

4. Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η θέσπιση εναρµονισµένου νοµικού

καθεστώτος στον τοµέα του δικαιώµατος παρακολούθησης· αυτό ορίζεται ως το

δικαίωµα του δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου και, µετά τον θάνατό του, των

κληρονόµων του ή άλλων δικαιούχων να εισπράττουν ποσοστό επί της τιµής ενός

έργου κατά την µεταπώληση τούτου.

ΙΙΙ. ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Παράγραφοι του αιτιολογικού

5. Το Συµβούλιο συµπλήρωσε, κατήργησε ή τροποποίησε ορισµένες παραγράφους του

αιτιολογικού κυρίως για να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις που έγιναν στα άρθρα της

οδηγίας.

                                                
1 ΕΕ C 178 της 21.6.1996, σ. 16.
2 ΕΕ C 132 της 28.4.1997, σ. 88.
3 ΕΕ C 125 της 23.4.1998, σ. 8.
4 ΕΕ C 75 της 10.3.1997, σ. 17.
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Άρθρα της πρότασης

Άρθρο πρώτο � Αντικείµενο του δικαιώµατος παρακολούθησης

6. Το Συµβούλιο ευθυγραµµίσθηκε µε την τροπολογία αριθ. 17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
η οποία περιελήφθη από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της, και η οποία
συνίσταται στην προσθήκη των όρων «εκ των προτέρων απαράγραπτο  και» (πρώτο άρθρο
παράγραφος 1 της κοινής θέσης).

7. Στην αρχική της πρόταση η Επιτροπή είχε προτείνει να εφαρµόζεται το δικαίωµα
παρακολούθησης σε κάθε µεταπώληση εκτός εκείνων, όπου ο πωλητής είναι πρόσωπο που
ενεργεί ως ιδιώτης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε στην τροπολογία του αριθ. 17 να
εφαρµοστεί το δικαίωµα σε κάθε µεταπώληση «η οποία πραγµατοποιείται σε δηµοπρασία, σε
εµπορικό κατάστηµα ή µε την παρέµβαση ενός εµπόρου ή πράκτορα»· η Επιτροπή δεν
περιέλαβε αυτήν την τροποποίηση στην τροποποιηµένη της πρόταση. Το Συµβούλιο από την
πλευρά του ακολούθησε την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τον
προσδιορισµό των πράξεων µεταπώληση, στις οποίες εφαρµόζεται το δικαίωµα
παρακολούθησης (άρθρο πρώτο, παράγραφος 2 της κοινής θέσης)· το Συµβούλιο προβλέπει
ότι το δικαίωµα θα εφαρµόζεται σε κάθε πράξη µεταπώλησης στην οποία παρεµβάλλεται
επαγγελµατίας της αγοράς της τέχνης, είτε µε την ιδιότητα του πωλητή, είτε του αγοραστή ή
του ενδιάµεσου, λαµβανοµένης υπόψη της δυνατότητας εξακρίβωσης των επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων στην αγορά της τέχνης και της δυσχέρειας εξακρίβωσης των πράξεων
µεταπώλησης µεταξύ ενός πωλητή και ενός αγοραστή, οι οποίοι αµφότεροι ενεργούν ως
ιδιώτες χωρίς παρέµβαση επαγγελµατία. Το Συµβούλιο θέλησε µε την εν λόγω διάταξη να
αποκλείσει επίσης από την εφαρµογή του δικαιώµατος παρακολούθησης τις πράξεις
µεταπώλησης που διενεργούν ιδιώτες σε µουσεία χωρίς κεδροσκοπικό σκοπό, και οι οποίες
είναι ανοικτές στο κοινό, όπως διευκρινίζεται στην παράγραφο 17 του αιτιολογικού.

8. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει στην τροπολογία αριθ. 17 να µην επεκταθεί η
εφαρµογή του δικαιώµατος παρακολούθησης στην πρώτη µεταβίβαση κυριότητας µεταξύ
εµπόρων ή µεταξύ ενός εµπόρου και ενός τελικού αγοραστή, η οποία πραγµατοποιείται εντός
προθεσµίας τριών ετών µετά την απόκτηση του έργου από τον έµπορο. Η Επιτροπή δεν
περιέλαβε αυτό το στοιχείο στην τροποποιηµένη πρότασή της. Το Συµβούλιο, επιδεικνύοντας
ευαισθησία στην επιδίωξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη
κατάσταση των γκαλερί έργων τέχνης, οι οποίες αγοράζουν έργα απ� ευθείας από ανώνυµους
συχνά δηµιουργούς, ακολούθησε το Κοινοβούλιο ως προς αυτό το σηµείο, περιορίζοντας



7484/1/00 REV 1 ADD 1 ΚΣ/χδ, µαχ 4
DG C IIΙ   EL

αυτήν την απαλλαγή σε περίπτωση που η τιµή µεταπώλησης δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ,
ώστε να µην βρεθεί σε µειονεκτική θέση ο δηµιουργός στερούµενος του δικαιώµατος
παρακολούθησης στις περιπτώσεις που η τιµή µεταπώλησης υπερβαίνει αυτό το ποσό.

9. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής  θεσπίζει την αρχή σύµφωνα µε την οποία το δικαίωµα
παρακολούθησης επιβαρύνει τον πωλητή (άρθρο 4 τελευταίο εδάφιο)· αυτή η γενική αρχή
υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής και το Συµβούλιο στην κοινή του θέση. Ωστόσο το τελευταίο είναι της γνώµης ότι
αυτή η γενική αρχή ανήκει στο πρώτο άρθρο, και ότι τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να προβλεψουν παρεκκλίσεις από την εν λόγω αρχή σχετικά µε την ευθύνη
καταβολής του δικαιώµατος (πρώτο άρθρο, παράγραφος 4 της κοινής θέσης).

Άρθρο 2 � Έργα τέχνης τα οποία αφορά το δικαίωµα παρακολούθησης

10. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε στις τροπολογίες του 2, 9, 18 και 64  να αποκλεισθούν
τα πρωτότυπα χειρόγραφα, τα οποία η Επιτροπή περιλαµβάνει στην αρχική της πρόταση, από
τις κατηγορίες έργων τέχνης που υπάγονται στο δικαίωµα παρακολούθησης· η Επιτροπή
ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς αυτό το σηµείο στην τροποποιηµένη
πρότασή της. ∆εδοµένου ότι το άρθρο 14 β της Σύµβασης της Βέρνης για την προστασία των
λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (στο εξής «Σύµβαση της Βέρνης») προβλέπει ρητώς
την εφαρµογή του δικαιώµατος παρακολούθησης στα πρωτότυπα χειρόγραφα των
συγγραφέων και συνθετών, και λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών καταστάσεων που
επικρατούν στα κράτη µέλη, το Συµβούλιο προτίµησε να µην υποχρεώσει τα κράτη µέλη να
αποκλείσουν αυτά τα χειρόγραφα από το προνόµιο του δικαιώµατος παρακολούθησης, αλλά
να τους αφήσει την ευχέρεια να αποφασίσουν επί του θέµατος αποκλείοντας αυτά τα
χειρόγραφα από το πεδίο εφαρµογής της εναρµόνισης που προκύπτει από την οδηγία
(παράγραφος 18 του αιτιολογικού και απουσία µνείας των χειρογράφων στο άρθρο 2 της
κοινής θέσης).

11. Η Επιτροπή είχε προτείνει στην αρχική της πρόταση να εφαρµοσθεί το δικαίωµα
παρακολούθησης στα «έργα εικαστικών  τεχνών». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να
αντικατασταθούν οι όροι «έργα τέχνης που προορίζονται να αποτελούν αντικείµενο
παρατήρησης» (τροπολογίες 18 και 64). Στην τροποποιηµένη πρότασή της η Επιτροπή
θέλησε να λάβει υπόψη της αυτές τις τροπολογίες χρησιµοποιώντας τους όρους «έργα
γραφικών ή εικαστικών τεχνών». Το Συµβούλιο υιοθέτησε  ως προς αυτό το σηµείο την
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.
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12. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε (τροπολογία 64) να προστεθούν στα έργα που

απαριθµούνται στο άρθρο 2 τα προϊόντα υαλουργίας. Η Επιτροπή δεν περιέλαβε αυτήν την

τροπολογία στην τροποποιηµένη πρότασή της. Το Συµβούλιο ακολούθησε στην κοινή του

θέση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς αυτό το σηµείο.

13. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε (τροπολογίες 18 και 64) να περιορισθούν σε δώδεκα

κατά µέγιστον αριθµό τα αντίτυπα ενός έργου, τα οποία µπορούν να θεωρηθούν ως

πρωτότυπα έργα τέχνης για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν υιοθέτησε

αυτήν την τροπολογία στην τροποποιηµένη πρότασή της επειδή ορισµένα έργα τέχνης τα

οποία αφορά η ρύθµιση (π.χ. λιθογραφίες, φωτογραφίες) µπορούν να αποτυπωθούν σε

µεγαλύτερο αριθµό αντιτύπων  και να θεωρηθούν από τους επαγγελµατίες του κλάδου ή από

τους συλλέκτες ως πρωτότυπα. Το Συµβούλιο ακολούθησε το συλλογισµό της Επιτροπής ως

προς αυτό το σηµείο. Το Συµβούλιο διευκρίνησε σχετικώς στην κοινή του θέση (άρθρο 2

παράγραφος 2) ότι πρέπει να θεωρούντα πρωτότυπα έργα τέχνης τα αντίτυπα που

πραγµατοποιούνται σε περιορισµένο αριθµό από τον ίδιο τον καλλιτέχνη ή υπ� ευθύνη του,

τα οποία είναι κανονικά αριθµηµένα ή υπογεγραµµένα, ή  έχουν λάβει κατ� άλλον τρόπο

δέουσα άδεια από τον καλλιτέχνη.

Άρθρο 3 � Ελάχιστο όριο εφαρµογής

14. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε (τροπολογία 45)  αλλαγή της δοµής του άρθρου 3. Η

πρόταση αυτή περιελήφθη από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της και από το

Συµβούλιο στην κοινή του θέση.

15. Το εν λόγω άρθρο 3 αφήνει σε κάθε κράτος µέλος την ευχέρεια να ορίσει την τιµή πώλησης

βάσει της οποίας οι µεταπωλήσεις υπάγονται στο δικαίωµα παρακολούθησης θεσπίζοντας

παραλλήλως σε κοινοτικό επίπεδο µέγιστο ποσό, το οποίο τα εθνικά κατώτατα όρια δεν

µπορούν σε καµία περίπτωση να υπερβαίνουν. Στην αρχική της πρόταση η Επιτροπή είχε

προτείνει να οριστεί αυτό το κοινοτικό µέγιστο όριο στα 1.000 ευρώ 5· το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο πρότεινε ποσό ύψους 500 ευρώ· η Επιτροπή διατήρησε το ποσό των 1.000 ευρώ

στην τροποποιηµένη πρότασή της· το Συµβούλιο επέλεξε ποσό ύψους 4.000 ευρώ στην κοινή

του θέση. Αυτή η επιλογή του Συµβουλίου στηρίζεται στη διαπίστωση ότι οι πωλήσεις έργων

                                                
5 Τα ποσά σε ECU που περιλαµβάνονται στις προτάσεις της Επιτροπής και στις τροπολογίες

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντικαταστάθηκαν παντού από ποσά σε ευρώ.
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τέχνης που πραγµατοποιούν τιµή κατώτερη των 4.000 ευρώ αφορούν σχεδόν αποκλειστικά

την εθνική αγορά και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής

αγοράς. Υπ� αυτές τις συνθήκες κάθε κράτος µέλος θα έπρεπε να παραµένει ελεύθερο να

ορίσει σε εθνικό επίπεδο την τιµή πώλησης, κάτω της οποίας τα έξοδα είσπραξης και

διαχείρισης του δικαιώµατος θα ήταν δυσανάλογα σε σχέση µε την ωφέλεια που αποβαίνει

υπέρ του καλλιτέχνη.

Άρθρο 3 α που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο � Βάση υπολογισµού

16. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε νέο άρθρο 3α (τροπολογία 51) το οποίο αποσκοπεί στο

να αντκατασταθεί η συνολική επιτευχθείσα τιµής, ως βάση υπολογισµού του δικαιώµατος

παρακολούθσης, από τη διαφορά µεταξύ της επιτευχθείσας τιµής κατά τη µεταπώληση του

έργου και της τιµής αγοράς που κατέβαλε ο πωλητής. Η Επιτροπή απέρριψε αυτή την

τροπολογία για πολλούς λόγους: ασυµβατότητα µε το άρθρο 14 β της Σύµβασης της Βέρνης·

αυτή η βάση υπολογισµού δεν εφαρµόζεται στην πρακτική σε κανένα κράτος µέλος· έλλειψη

συνάφειας µεταξύ αυτής της διάταξης και των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

που αφορούν τα άρθρα 1 και 4.  Το Συµβούλιο επέλεξε την προσέγγιση της Επιτροπής ως

προς αυτό το σηµείο.

Άρθρο 4 - Συντελεστές

17. Η Επιτροπή προέβλεψε σύστηµα φθινόντων συντελεστών ανά τµήµα της τιµής πωλήσεως. Το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε (τροπολογίες 57 και 34)  τροποποίηση του κεντρικού

ποσού που βρίσκεται ανάµεσα στο δεύτερο και το τρίτο τµήµα (100.000 ευρώ αντί των

250.000 ευρώ) καθώς και τροποποίηση του συντελεστή του τρίτου τµήµατος (1% αντί 2%).

Η Επιτροπή δεν υιοθέτησε αυτές τις τροποποιήσεις στην τροποποιηµένη της πρόταση. Το

Συµβούλιο τάχθηκε στην κοινή του θέση υπέρ ενός κεντρικού ποσού (200.000 ευρώ), το

οποίο αποτελεί την τοµή µεταξύ των  250.000 ευρώ που προτείνει η Επιτροπή και των

100.000 ευρώ που προτείνει το Κοινοβούλιο, και υιοθέτησε το συντελεστή 1% που πρότεινε

το Κοινοβούλιο για το τρίτο τµήµα. Εξ άλλου το Συµβούλιο προσέθεσε δύο επί πλέον

τµήµατα και έθεσε ανώτατο όριο του συνολικού ποσού του δικαιώµατος παρακολούθησης

στις 12.500 ευρώ. Η προσθήκη αυτών των επί πλέον συντελεστών και του ανώτατου ποσού

έχουν ως αντικείµενο να υπογραµµίσουν τον φθίνοντα χαρακτήρα του δικαιώµατος

παρακολούθησης, προκειµένου να περιορισθεί ο κίνδυνος µετατόπισης των τόπων πωλήσεως

προς τρίτες χώρες, όπου δεν εφαρµόζεται δικαίωµα παρακολούθησης, ιδίως όσον αφορά τις

πωλήσεις που επιτυγχάνουν τις υψηλότερες τιµές.
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18. Όσον αφορά το πρώτο τµήµα του δικαιώµατος παρακολούθησης (τιµή πώλησης έως 50.000

ευρώ), το Συµβούλιο προσέφερε επί πλέον τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να εφαρµόζουν

εκτός του  συντελεστή 4%, τον οποίον πρότεινε η Επιτροπή και ενέκρινε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, εναλλακτικό συντελεστή 5% (άρθρο 4 παράγραφος 2). Αυτή η δυνατότητα

λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι πολλά κράτη µέλη εφαρµόζουν επί του παρόντος συντελεστή

ύψους 5% καθώς και τη διαπίστωση ότι οι πωλήσεις που εγγράφονται σε αυτό το τµήµα

αφορούν ουσιαστικά την εθνική αγορά, και ότι κατ� επέκταση µια διαφορά ύψους 1% σε

αυτό το επίπεδο δεν µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην εύρυθµη λειτουργία της

εσωτερικής αγοράς.

19. Το κείµενο της πρότασης της Επιτροπής έδινε την εντύπωση ότι το µέρος της τιµής

πωλήσεως που είναι κατώτερο από το ποσό που προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 2 έπρεπε

να αποκλείεται από την εφαρµογή του δικαιώµατος παρακολούθησης. Το Συµβούλιο ήρε

αυτήν την αµφιβολία διατυπώνοντας την παράγραφο 1 σηµείο α) και την παράγραφο 2 του

άρθρου 4 κατά τρόπον ώστε να καθίσταται σαφές ότι ο πρώτος συντελεστής ύψους 4%

(ή 5% αναλόγως µε την περίπτωση) εφαρµόζεται στο σύνολο του πρώτου τµήµατος της τιµής

πωλήσεως.

20. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να διευκρινισθεί στο άρθρο 4 ότι σε περίπτωση που

κράτος µέλος ορίσει δυνάµει του άρθρου 3 παράγραφος 1 ελάχιστη εθνική τιµή πωλήσεως

κατώτερη από το µέγιστο ποσό που προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 2, ορίζει επίσης το

συντελεστή που πρέπει να εφαρµοστεί στο τµήµα της τιµής πωλήσεως η οποία είναι

κατώτερη από το µέγιστο ποσό, δεν δύναται όµως να τον ορίσει σε ύψος κατώτερο του 4%. Η

Επιτροπή υιοθέτησε αυτή τη διευκρίνηση στην τροποποιηµένη της πρόταση, καθώς και το

Συµβούλιο στην κοινή του θέση (άρθρο 4 παράγραφος 3). Κράτος µέλος που επικαλείται τη

δυνατότητα, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 µπορεί ως εκ τούτου να

εφαρµόσει συντελεστή ύψους 5% ή ακόµη µεγαλύτερο στο πρώτο τµήµα των 4.000 ευρώ της

τιµής πωλήσεως. Οι διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν µεταξύ κρατών µελών δεν θα

είχαν επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, λόγω του χαµηλού επιπέδου των

αντιστοίχων ποσών.

21. Το Συµβούλιο µετέφερε στην παράγραφο 4 του πρώτου άρθρου τη διάταξη που

περιλαµβανόταν στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής

(βλέπε ανωτέρω σηµείο 9 ).
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Άρθρο 5 � Βάση υπολογισµού

22. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε το άρθρο 3 α (βλέπε ανωτέρω σηµείο 16), στο πλαίσιο
του οποίου εισηγήθηκε τη διαγραφή του άρθρου 5 της πρότασης της Επιτροπής. Το εν λόγω
άρθρο 3α δεν υιοθετήθηκε από την Επιτροπή και το Συµβούλιο, που διατήρησαν το άρθρο 5,
το οποίο διευκρινίζει ότι οι τιµές πωλήσεως που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 νοούνται
προ φόρου.

Άρθρο 6 � ∆ικαιούχοι του δικαιώµατος παρακολούθησης

23. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε (τροπολογία 55) να διευκρινισθεί στο άρθρο 6
παράγραφος 1 ότι µετά τον θάνατο του δηµιουργού του έργου το δικαίωµα παρακολούθησης
ανήκει στους «νοµίµους κληρονόµους» του. Η Επιτροπή δεν υιοθέτησε αυτή τη διευκρίνιση
στην τροποποιηµένη πρότασή της, επειδή το κληρονοµικό δίκαιο υπάγεται στην
αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών µελών, και η οδηγία δεν πρέπει να θίγει την
ελευθερία του δηµιουργού να µεταβιβάσει το δικαίωµά του στον κληρονόµο της επιλογής
του. Το Συµβούλιο ακολούθησε την Επιτροπή ως προς αυτό το σηµείο.

24. Λαµβανοµένης υπόψη της παρέκκλισης του άρθρου 8 παράγραφος 2 (βλέπε κατωτέρω
σηµείο 31) το Συµβούλιο διευκρίνισε στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ότι η εφαρµογή του
δικαιώµατος παρακολούθησης στους δικαιοδόχους του καλλιτέχνη µετά τον θάνατό του
ισχύει µε την επιφύλαξη αυτής της παρεκκλίσεως.

25. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε (τροπολογία 52) να διαγραφεί στο άρθρο 6
παράγραφος 2 η υποχρέωση που εµπίπτει στα κράτη µέλη να ορίσουν τη διαδικασία
είσπραξης και κατανοµής του δικαιώµατος παρακολούθησης στις περιπτώσεις, όπου ο
δηµιουργός είναι υπήκοος άλλου κράτους µέλους, υποχρέωση που εν πάση περιπτώσει
υπενθυµίζεται στην παράγραφο 23 του αιτιολογικού της πρότασης της Επιτροπής
(παράγραφος 27 του αιτιολογικού της κοινής θέσης του Συµβουλίου). Η Επιτροπή
αποδέχτηκε αυτή τη διαγραφή στην τροποποιηµένη πρότασή της και το Συµβούλιο στην
κοινή του θέση.

26. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε ακόµη να προβλεφθεί στο άρθρο 6 παράγραφος 2 ότι η
διαχείριση των ποσών που καταβάλλονται βάσει του δικαιώµατος του δηµιουργού
εξασφαλίζεται από το δηµιουργό ο οποίος δύναται να εξασφαλίζει τη συλλογική διαχείρισή
τους. Η Επιτροπή δεν περιέλαβε αυτήν την τροποποίηση στην τροποποιηµένη πρότασή της,
γιατί δεν επιθυµεί να αποκλείσει τη δυνατότητα να προβλέψει κράτος µέλος την υποχρεωτική
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συλλογική διαχείριση αυτού του δικαιώµατος. Το Συµβούλιο ακολούθησε την προσέγγιση
της Επιτροπής προσθέτοντας τη διευκρίνιση ότι τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν την
συλλογική υποχρεωτική ή προαιρετική διαχείριση αυτού του δικαιώµατος.

Άρθρο 7 � ∆ικαιούχοι από τρίτες χώρες

27. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε  συντακτικές τροποποιήσεις του άρθρου 7

(τροπολογία 24), ιδίως  προκειµένου να µνηµονευθεί όχι µόνον η παρούσα οδηγία αλλά και η

αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία, εφ� όσον η εναρµόνιση που προκύπτει από την οδηγία δεν είναι

συνολική. Η Επιτροπή περιέλαβε αυτές τις τροποποιήσεις στην τροποποιηµένη πρότασή της.

Το Συµβούλιο ακολουθώντας την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντικατέστησε

αφ� ενός τους όρους «και µε το σύστηµα δικαίου της χώρας τους» µε την φράση «και την

εσωτερική τους νοµοθεσία»,  και αφ� ετέρου συνέδεσε τη διατύπωση µέρους αυτής της

διάταξης µε εκείνη του άρθρου 14β παράγραφος 2 της Σύµβασης της Βέρνης (άρθρο 7

παράγραφος 1 της κοινής θέσης).

28. Επιδιώκοντας τη διαφάνεια το Συµβούλιο προσέθεσε δεύτερη παράγραφο στο άρθρο 7, η

οποία προβλέπει τη δυνατότητα για την Επιτροπή να δηµοσιεύσει ενηµερωτικά ενδεικτικό

κατάλογο των τρίτων χωρών που πληρούν την προϋπόθεση της παραγράφου 1· η Επιτροπή

γνωστοποίησε την πρόθεσή της να δηµοσιεύσει τον ως άνω κατάλογο.

29. Προκειµένου να ληφθεί υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Σύµβασης της Βέρνης, το

Συµβούλιο προσέθεσε ακόµη τρίτη παράγραφο στο άρθρο 7, η οποία προβλέπει τη

δυνατότητα για ένα κράτος µέλος να µεταχειρίζεται, για τους σκοπούς του άρθρου 7, τους

δηµιουργούς που είναι υπήκοοι τρίτου κράτους, αλλά που έχουν τη συνήθη διαµονή τους στο

συγκεκριµένο κράτος µέλος, κατά τον ίδιο τρόπο όπως τους ίδιους του τους υπηκόους.
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Άρθρο 8 � ∆ιάρκεια της προστασίας του δικαιώµατος παρακολούθησης

30. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε µε την τροπολογία του αριθ.25 συντακτική

τροποποίηση του άρθρου 8. Η Επιτροπή προτίµησε στην τροποποιηµένη της πρόταση να µην

αναφερθεί ούτε στην παράταση ούτε στη λήξη του δικαιώµατος, αλλά επέλεξε να

διευκρινίσει ότι η διάρκεια προστασίας του δικαιώµατος παρακολούθησης αντιστοιχεί σε

εκείνη που προβλέπεται στο πρώτο άρθρο της οδηγίας 93/98/ΕΟΚ (διάρκεια ζωής του

δηµιουργού και 70 έτη µετά τον θάνατό του). Το Συµβούλιο ακολούθησε την τροποποιηµένη

πρόταση της Επιτροπής ως προς αυτό το σηµείο (άρθρο 8 παράγραφος 1 της κοινής θέσης).

31. Ωστόσο το Συµβούλιο προέβλεψε προαιρετική και µεταβατική παρέκκλιση για το δικαίωµα

παρακολούθησης προς όφελος των δικαιοδόχων του καλλιτέχνη µετά τον θάνατό του

(άρθρο 8 παράγραφος 2 της κοινής θέσης). Αυτή η προαιρετική παρέκκλιση είναι ανοικτή

µόνο στα κράτη µέλη που δεν εφαρµόζουν επί του παρόντος το δικαίωµα παρακολούθησης

και έχει ως στόχο να τους επιτρέψει  να ενσωµατώσουν το ως άνω δικαίωµα στα αντίστοιχα

συστήµατα δικαίου τους και να επιτρέψει στους οικονοµικούς φορείς σε αυτά τα κράτη µέλη

να προσαρµοστούν σταδιακά ως προς αυτό το δικαίωµα εφαρµόζοντάς το µόνον ως προς

τους δηµιουργούς  σε πρώτη φάση και ως προς τους δικαιοδόχους τους σε επόµενη φάση

(παράγραφος 16 του αιτιολογικού). Αυτή η παρέκκλιση µπορεί να εφαρµοστεί για µέγιστη

µεταβατική περίοδο δέκα ετών.

32. Στο άρθρο 8 παράγραφος 3 της κοινής του θέσης, το Συµβούλιο προέβλεψε ότι η Επιτροπή

θα υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις (λ.χ. για περιορισµό της µεταβατικής περιόδου) εάν οι

διεθνείς διαπραγµατεύσεις, για την παράταση του δικαιώµατος παρακολούθησης καταλήξουν

σε αίσιο τέλος εντός δέκα ετών. Ας υπενθυµισθεί σχετικώς ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

πρότεινε στην τροπολογία του αριθ. 4 νέα παράγραφο του αιτιολογικού σχετικά µε τη

σκοπιµότητα αυτών των διεθνών διαπραγµατεύσεων, και ότι το Συµβούλιο περιέλαβε το

περιεχόµενο αυτής της πρόταση στην κοινή του θέση (παράγραφος 7 του αιτιολογικού).
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Άρθρο 9 � ∆ικαίωµα συλλογής πληροφοριών

33. Στην τροπολογία του αριθ. 26 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να επεκταθεί από ένα σε

τρία έτη η περίοδος κατά την οποία  ο δηµιουργός ενός έργου µπορεί να ζητήσει τις

απαραίτητες πληροφορίες για την εκκαθάριση του δικαιώµατος παρακολούθησης. Το

περιεχόµενο αυτής  της τροπολογίας περιελήφθη από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη

πρότασή της και από το Συµβούλιο στην κοινή του θέση. Το Συµβούλιο διευκρίνησε ότι η

λήξη αυτής της περιόδου υπολογίζεται σε σχέση µε την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται

της ηµεροµηνίας κατά την οποία έγινε η µεταπώληση, όπερ αντιστοιχεί στη συνήθη πρακτική

για τον υπολογισµό περιόδων στον τοµέα του δικαιώµατος του δηµιουργού. Εξ άλλου αντί να

αναφερθεί στο δηµιουργό ή τον πληρεξούσιό του το Συµβούλιο αναφέρεται στους

«δικαιούχους δυνάµει του άρθρου 6»,  πράγµα που επιτρέπει να καλύπτεται όχι µόνον ο

δηµιουργός αλλά και οι δικαιοδόχοι του µετά τον θάνατό του.

Άρθρο 10 � Χρονική ισχύς

34. Το Συµβούλιο θεώρησε απαραίτητο να προσθέσει νέο άρθρο σχετικά µε την χρονική ισχύ,

προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αµφιβολία ως προς το αν ισχύει ή όχι η  οδηγία στα

κράτη µέλη, τα οποία δεν εφαρµόζουν ακόµη το δικαίωµα παρακολούθησης για τα έργα, τα

οποία  δηµιουργήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία µεταφοράς της οδηγίας στην εσωτερική

νοµοθεσία· η απάντηση που δόθηκε είναι ότι ισχύει.

Άρθρο 11 � Ρήτρα αναθεώρησης (Άρθρο 10 της πρότασης της Επιτροπής)

35. Στην τροπολογία του αριθ. 27 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να µετατεθεί η

ηµεροµηνία υποβολής της πρώτης έκθεσης της Επιτροπής από την 1η Ιανουαρίου 2004 στην

1η Ιανουαρίου 2002, και να προβλεφθεί περιοδικότητα τριών αντί των πέντε ετών για τις

µεταγενέστερες εκθέσεις. Η Επιτροπή δεν περιέλαβε αυτές τις τροποποιήσεις στην

τροποποιηµένη της πρόταση. Το Συµβούλιο προέβλεψε περίοδο τριών ετών από την τελική

προθεσµία µεταφοράς της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία για την υποβολή της πρώτης

έκθεσης, όπερ αντιστοιχεί στην προθεσµία που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (από

1ης Ιανουαρίου 1999 έως την 1η Ιανουαρίου 2002), και περιοδικότητα τεσσάρων ετών για τις

µεταγενέστερες εκθέσεις, πρόταση η οποία αποτελεί τοµή µεταξύ των προτάσεων της

Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 11 παράγραφος 1 της κοινής θέσης).
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36. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε επίσης να διευκρινισθούν ορισµένα στοιχεία που

πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη στις εκθέσεις της Επιτροπής. Το Συµβούλιο περιέλαβε

αυτά τα στοιχεία στην κοινή του θέση και µνηµονεύει επί πλέον ειδικότερα την

ανταγωνιστικότητα της αγοράς νεωτερικών και σύγχρονων έργων τέχνης, τη θέση της

Κοινότητας σε σχέση µε τις συγκεκριµένες αγορές που δεν εφαρµόζουν το δικαίωµα

παρακολούθησης, τον αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και τα αποτελέσµατα της θέσπισης

του δικαιώµατος παρακολούθησης  στα κράτη µέλη που δεν εφαρµόζουν ακόµη αυτό το

δικαίωµα.

37. Το Συµβούλιο προέβλεψε την ίδρυση επιτροπής επαφών η οποία θα αποτελείται από

αντιπροσώπους των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών και θα προεδρεύεται από

αντιπρόσωπο της Επιτροπής (άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 της κοινής θέσης). Αυτή η

πρωτοβουλία εµπνέεται από την επιτροπή επαφών που έχει προτείνει το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο στη γνώµη του σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου που αφορά ορισµένα θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών

δικαιωµάτων στην κοινωνία των πληροφοριών 6.

Άρθρο 12 � Εφαρµογή (Άρθρο 11 της πρότασης της Επιτροπής)

38. Η Επιτροπή πρότεινε στην αρχική της πρόταση την 1η Ιανουαρίου 1999 ως τελική προθεσµία

µεταφοράς της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία. ∆εδοµένου ότι η εν λόγω προθεσµία έχει προ

πολλού παρέλθει, το Συµβούλιο προτίµησε να ορίσει την τελική προθεσµία µεταφοράς της

οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία πέντε έτη µετά την έναρξη του έτους, το οποίο έπεται

εκείνου, εντός του οποίου η οδηγία θα εκδοθεί. Το Συµβούλιο εκτιµά ότι είναι αναγκαία η

µεταβατική περίοδος πέντε ετών για τα κράτη µέλη που δεν εφαρµόζουν ακόµη το δικαίωµα

παρακολούθησης.

                                                
6 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10.2.1999, ΕΕ C 150 της 28.5.1999, σ. 171,

τροπολογία 58.
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ΙV ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

39. Το Συµβούλιο περιέλαβε στην κοινή του θέση το περιεχόµενο των περισσοτέρων

τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή δεν δέχεται την κοινή θέση του

Συµβουλίου λόγω της µεγάλης διάρκειας της µεταβατικής περιόδου, κατά την οποία θα

επιτραπεί σε ορισµένα κράτη µέλη να µην εφαρµόσουν το δικαίωµα παρακολούθησης στους

δικαιοδόχους των αποθανόντων καλλιτεχνών (άρθρο 8 παράγραφος 2) και η οποία, σε

συνδυασµό µε την εξαιρετικά µακρά για ένα τοµέα που υπάγεται στην εσωτερική αγορά

προθεσµία µεταφοράς, µεταθέτει την εναρµόνιση σε 15 χρόνια. Το Συµβούλιο θα ήθελε να

υπογραµµίσει ότι η µεγίστη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου είναι δέκα έτη και ότι θα

µπορούσε να συντµηθεί υπό τις περιστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3.

__________________
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1996/0085 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την πρόταση οδηγίας σχετικά µε το δικαίωµα
παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτότυπου έργου

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση οδηγίας στις 25 Απριλίου 19961 (COM(1996)97 -
1996/0085/COD).

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της στις 18∆εκεµβρίου 19962.

Στις 9 Απριλίου 1997, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε, σε πρώτη ανάγνωση και

σύµφωνα µε τη διαδικασία της συναπόφασης (άρθρο 251), ψήφισµα νοµοθετικού
περιεχοµένου εγκρίνοντας, µε την επιφύλαξη των τροπολογιών που περιλαµβάνονται στο εν

λόγω ψήφισµα, την πρόταση της Επιτροπής και καλώντας την Επιτροπή να τροποποιήσει
αναλόγως την πρότασή της.

Στις 12 Μαρτίου 1998,σύµφωνα µε το άρθρο 251 της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή ενέκρινε
τροποποιηµένη πρόταση που ενσωµατώνει, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, 21 από τις 27
τροπολογίες που ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στις 20 Ιουνίου 2000,το Συµβούλιο, ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2
της συνθήκης ΕΚ, ενέκρινε κοινή θέση σχετικά µε την πρόταση οδηγίας.

Η παρούσα ανακοίνωση εκθέτει τη γνώµη της Επιτροπής όσον αφορά την κοινή θέση του

Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 251παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

Η οδηγία έχει ως στόχο να εφαρµόσει ένα εναρµονισµένο νοµικό πλαίσιο στον τοµέα του
δικαιώµατος παρακολούθησης προκειµένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της αγοράς

µοντέρνων και σύγχρονων έργων τέχνης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δικαίωµα παρακολούθησης είναι το δικαίωµα του δηµιουργού ενός πρωτότυπου έργου

και, µετά το θάνατό του, των κληρονόµων και άλλων δικαιοδόχων, να αποκοµίσουν
οικονοµικό όφελος από κάθε επόµενη µεταπώληση του έργου. Στόχος του είναι η

1
ΕΕ C 178της 21.6.1996,σ.16.

2
ΕΕ C 75της 10.3.1997,σ.17.
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εξισορρόπηση της οικονοµικής κατάστασης των δηµιουργών των έργων εικαστικών τεχνών
και εκείνης των άλλων δηµιουργών.

Το εν λόγω δικαίωµα προβλέπεται στη νοµοθεσία ένδεκα εκ των δεκαπέντε κρατών µελών µε
σηµαντικές διαφορές (έργα τα οποία καλύπτει το δικαίωµα παρακολούθησης, πράξεις για τις

οποίες οφείλεται πληρωµή, συντελεστές που εφαρµόζονται). Η οδηγία επιδιώκει να εξαλείψει
τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού που επηρεάζουν την αγορά έργων µοντέρνας και

σύγχρονης τέχνης στην Κοινότητα µε τη γενική εφαρµογή και την εναρµόνιση του
δικαιώµατος παρακολούθησης.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.1. Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης της Επιτροπής

Το Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα κοινή θέση, µε την οποία η Επιτροπή δεν µπορεί να
συµφωνήσει.

Η Επιτροπή εκφράζει ιδιαιτέρως τη λύπη της για την εισαγωγή εκ µέρους του Συµβουλίου
µεταβατικής περιόδου 10 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας τα κράτη µέλη τα οποία δεν

εφαρµόζουν το δικαίωµα παρακολούθησης κατά την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της οδηγίας
θα µπορούν να περιορίσουν τα οφέλη της µόνο στους εν ζωή δηµιουργούς (άρθρο 8
παράγραφος 2). Η Επιτροπή εκτιµά ότι παρ’ όλο που η εφαρµογή της οδηγίας µπορεί να
δηµιουργήσει ιδιαίτερα προβλήµατα ιδίως σ’ αυτά τα κράτη µέλη, τα προβλήµατα αυτά δεν

µπορούν σε καµία περίπτωση να δικαιολογήσουν µια τόσο µακρά µεταβατική περίοδο. Για
τους ίδιους λόγους, το Συµβούλιο προέβλεψε, στο άρθρο 12 παράγραφος 1 της κοινής του

θέσης, 5ετή προθεσµία για τη µεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών. Η
προθεσµία αυτή είναι ήδη εξαιρετικά µακρά για έναν τοµέα που αφορά την εσωτερική αγορά.
Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι δύο αυτές περίοδοι σωρευτικά να καθυστερήσουν την
επιδιωκόµενη εναρµόνιση κατά 15 έτη. Η Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί ότι οι στρεβλώσεις

του ανταγωνισµού, τις οποίες επιδιώκει να εξαλείψει η εν λόγω οδηγία, θα διατηρηθούν για
τόσο µακρύ χρονικό διάστηµα. Εκτός όµως από το θέµα της οδηγίας, η Επιτροπή λυπάται για

το γεγονός ότι, σε έναν τοµέα που αφορά την εσωτερική αγορά, το Συµβούλιο αποφάσισε να
µην ορίσει ένα εύλογο χρονικό διάστηµα µεταξύ της έγκρισης νοµοθεσίας εναρµόνισης και

της εφαρµογής της. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρακτική αυτή δεν συµβάλλει στην
αποτελεσµατικότητα της κοινοτικής δράσης και µπορεί να αποτελέσει ατυχές προηγούµενο

σε σχέση µε άλλες πρωτοβουλίες για την εσωτερική αγορά.

Όσον αφορά τις άλλες πτυχές της οδηγίας, το Συµβούλιο ακολούθησε, µε ορισµένες

εξαιρέσεις, την προσέγγιση της Επιτροπής στην τροποποιηµένη πρότασή της, και
ενσωµάτωσε σχεδόν όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποδέχθηκε η

Επιτροπή στην πρώτη ανάγνωση.

3.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση 27 τροπολογίες στην αρχική πρόταση της
Επιτροπής.

Στην τροποποιηµένη πρότασή της, η Επιτροπή αποδέχθηκε εξ ολοκλήρου ή εν µέρει την
πλειονότητα των τροπολογιών αυτών, δηλαδή 21 από τις 27 (τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
10, 11,12, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 34, 45, 49, 51, 52, 55, 57και 64).
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Το Συµβούλιο αποδέχθηκε κατ’ ουσία τις τροπολογίες που ενέκρινε η Επιτροπή. Επίσης, το
Συµβούλιο ενσωµάτωσε στην κοινή θέση του ορισµένα στοιχεία των τροπολογιών που

αναφέρονται στη συνέχεια, τις οποίες η Επιτροπή δεν είχε συµπεριλάβει στην τροποποιηµένη
πρότασή της :

– το άρθρο 1 ενσωµατώνει την τροπολογία 17 όσον αφορά τη διάκριση µεταξύ
των διαφόρων επαγγελµατιών του τοµέα της τέχνης και την προνοµιακή

µεταχείριση των γκαλερί έργων τέχνης,

– το άρθρο 2 ενσωµατώνει τις τροπολογίες 18 και 64 ώστε να συµπεριληφθούν

τα προϊόντα υαλουργίας στα έργα τέχνης τα οποία αφορά το δικαίωµα
παρακολούθησης.

Επίσης, το Συµβούλιο επιφέρει στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής τροποποιήσεις,
οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι οποίες

επεξηγούνται στις παραγράφους που ακολουθούν.

3.3. Τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο

3.3.1. Τροποποιήσεις στις αιτιολογικές σκέψεις

Όσον αφορά τις αιτιολογικές σκέψεις, όπως και η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή

της, το Συµβούλιο δέχθηκε κατά γράµµα ή κατά το πνεύµα τους τις τροπολογίες 1 έως 6, 49,
9 έως 11, 13και 15που είχε προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον, το Συµβούλιο προσάρµοσε τις αιτιολογικές σκέψεις στις τροποποιήσεις που έγιναν
στα άρθρα της οδηγίας. Ειδικότερα, τόνισε την ανάγκη για τα κράτη µέλη που δεν

αναγνωρίζουν το δικαίωµα παρακολούθησης να το ενσωµατώσουν προοδευτικά στο νοµικό
τους σύστηµα (αιτιολογική σκέψη 16).Έκρινε επίσης χρήσιµο να διευρύνει τους λόγους που

δικαιολογούν την ανάληψη κοινοτικών ενεργειών στον τοµέα αυτό και να επισηµάνει τα όρια
των ενεργειών αυτών (αιτιολογικές σκέψεις 8 έως 15).

3.3.2. Τροποποιήσεις στα άρθρα

Άρθρο 1: Το αντικείµενο του δικαιώµατος παρακολούθησης

Το Συµβούλιο χώρισε το άρθρο αυτό σε τέσσερις παραγράφους.

Η πρώτη παράγραφος ενσωµατώνει την τροπολογία 17, όπως παρουσιάζεται στην

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, και τονίζει τον αναπαλλοτρίωτο χαρακτήρα του
δικαιώµατος παρακολούθησης και την αδυναµία παραίτησης από αυτό.

Όσον αφορά τις συναλλαγές επί των οποίων ισχύει το δικαίωµα παρακολούθησης, η
Επιτροπή δεν ακολούθησε την τροπολογία 17, η οποία πρότεινε το διαχωρισµό των

επαγγελµατιών του τοµέα της τέχνης. Η Επιτροπή είχε προβλέψει ότι το δικαίωµα
παρακολούθησης εφαρµόζεται σε κάθε µεταπώληση µετά την πρώτη εκποίηση του έργου εκ

µέρους του δηµιουργού, µε εξαίρεση τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται από ιδιώτες.

Το Συµβούλιο επέλεξε, στο πλαίσιο της νέας παραγράφου 2, να ακολουθήσει µία θετική

προσέγγιση βάσει της τροπολογίας 17, λαµβάνοντας ως κριτήριο της εφαρµογής του
δικαιώµατος παρακολούθησης σε µία συναλλαγή την παρέµβαση ενδιάµεσου της αγοράς

έργων τέχνης. Παρέχεται ενδεικτικός κατάλογος των ενδιάµεσων αυτών. Την προσέγγιση
αυτή υπαγόρευσαν πρακτικοί λόγοι, καθόσον το Συµβούλιο έκρινε αναγκαίο, για σκοπούς
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εποπτείας, να έχει ένα αντικειµενικό κριτήριο που να διακρίνει µεταξύ επαγγελµατικών και
ιδιωτικών συναλλαγών. Για το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο συµπλήρωσε την αιτιολογική

σκέψη 17 για να επισηµάνει ότι οι µεταπωλήσεις από ιδιώτες προς µουσεία αποκλείονται από
την εφαρµογή του δικαιώµατος παρακολούθησης. Οι εν λόγω τροποποιήσεις, καθώς και

εκείνες της νέας παραγράφου 2, δεν επηρεάζουν τον ορισµό του υλικού πεδίου εφαρµογής
του δικαιώµατος παρακολούθησης, όπως αυτό προτάθηκε από την Επιτροπή.

Στο πλαίσιο της νέας παραγράφου 3, το Συµβούλιο, ακολουθώντας την τροπολογία 17 την
οποία η Επιτροπή δεν είχε ενσωµατώσει στο σηµείο αυτό, θέλησε να δώσει στα κράτη µέλη

τη δυνατότητα να λαµβάνουν ενδεχοµένως υπόψη το διαφηµιστικό ρόλο που διαδραµατίζουν
οι γκαλερί έργων τέχνης για τους καλλιτέχνες. Μπορούν εποµένως να προβλέψουν ότι οι

γκαλερί έργων τέχνης εξαιρούνται από την εφαρµογή του δικαιώµατος παρακολούθησης, υπό
την προϋπόθεση, αφενός, ότι η µεταπώληση πραγµατοποιείται εντός τριών ετών και,
αφετέρου, ότι η τιµή µεταπώλησης δεν υπερβαίνει τα 10.000ευρώ.

Το Συµβούλιο ενσωµατώνει στη νέα παράγραφο 4 την αρχή που προέβλεπε η τελευταία

πρόταση του άρθρου 4 της αρχικής πρότασης, σύµφωνα µε την οποία το ποσοστό
καταβάλλεται από τον πωλητή. Προβλέπει όµως ότι τα κράτη µέλη µπορούν να αποκλίνουν

από την αρχή αυτή όσον αφορά την ευθύνη καταβολής του ποσοστού.

Άρθρο 2: Έργα τέχνης τα οποία αφορά το δικαίωµα παρακολούθησης

Το Συµβούλιο χώρισε το άρθρο αυτό σε δύο παραγράφους.

Στη νέα παράγραφο 1, το Συµβούλιο απαριθµεί τα πρωτότυπα έργα τέχνης επί των οποίων

εφαρµόζεται το δικαίωµα παρακολούθησης. Το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις τροπολογίες 2, 9,
18 και 64 που είχε δεχθεί η Επιτροπή, επιβεβαιώνει ότι τα χειρόγραφα δεν υπόκεινται στο

δικαίωµα παρακολούθησης όπως εναρµονίζεται από την οδηγία, αλλά επισήµανε στη νέα
αιτιολογική σκέψη 18 ότι, βάσει της Σύµβασης της Βέρνης, τα κράτη µέλη µπορούν να

εφαρµόσουν ένα εθνικό δικαίωµα παρακολούθησης στην εν λόγω ειδική κατηγορία έργων.
Όπως και η Επιτροπή, το Συµβούλιο καθόρισε ότι το δικαίωµα παρακολούθησης

εφαρµόζεται τόσο στα έργα πλαστικών τεχνών όσο και στα έργα γραφικών τεχνών. Επίσης,
το Συµβούλιο, ακολουθώντας τις τροπολογίες 18 και 64, περιέλαβε τα προϊόντα υαλουργίας

στον κατάλογο των έργων που καλύπτονται από το δικαίωµα παρακολούθησης, τα οποία
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.Η Επιτροπή δεν είχε συµπεριλάβει το στοιχείο αυτό

των δύο τροπολογιών στην τροποποιηµένη πρότασή της.

Το Συµβούλιο, υιοθετώντας τη γραµµή της Επιτροπής, δεν ενέκρινε την πρόταση του

Κοινοβουλίου να περιοριστούν σε 12 τα αντίτυπα που µπορούν να θεωρηθούν πρωτότυπα.
Το Συµβούλιο έκρινε ωστόσο χρήσιµο να ορίσει, στη νέα παράγραφο 2, ορισµένες

προϋποθέσεις, βάσει των οποίων µπορούν τα αντίτυπα που έχουν εκτελεσθεί σε περιορισµένο
αριθµό να θεωρηθούν πρωτότυπα έργα τέχνης.

Άρθρο 3: Κατώτατο όριο

Το Συµβούλιο ακολούθησε την τροπολογία 45, την οποία ενσωµάτωσε η Επιτροπή στην

τροποποιηµένη πρότασή της, όσον αφορά τη δοµή του άρθρου 3 και ιδίως τον καθορισµό
ενός κατώτατου ορίου για την εφαρµογή του δικαιώµατος παρακολούθησης.

Από την άλλη πλευρά, το Συµβούλιο όρισε το κατώτατο όριο στα 4.000 ευρώ, ενώ το
Κοινοβούλιο είχε προτείνει 500ευρώ και η Επιτροπή το είχε διατηρήσει στην τροποποιηµένη
πρόταση όπως είχε στην αρχική πρόταση, δηλαδή 1.000ευρώ. Η Επιτροπή είχε προτείνει την
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εφαρµογή ενός κατώτατου ορίου προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο, για ορισµένες
συναλλαγές µικρής αξίας, να είναι µεγαλύτερες οι δαπάνες διαχείρισης του δικαιώµατος

παρακολούθησης για τους επαγγελµατίες της αγοράς έργων τέχνης από τα οφέλη που
µπορούν να έχουν οι καλλιτέχνες. Η Επιτροπή έκρινε ότι το εν λόγω κατώτατο όριο δεν

πρέπει να είναι πολύ υψηλό, ώστε τα οφέλη του δικαιώµατος παρακολούθησης να µην
αφορούν µόνο τους αναγνωρισµένους καλλιτέχνες. Κάτω από το όριο αυτό, τα κράτη µέλη

είναι ελεύθερα να εφαρµόζουν ή να µην εφαρµόζουν το δικαίωµα παρακολούθησης, καθόσον
οι διαφορές που θα προκύψουν, λαµβανοµένης υπόψη της µικρής εµπορικής αξίας των έργων

αυτών, δεν είναι ικανές να επηρεάσουν τις συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς.

Η Επιτροπή εκφράζει ωστόσο τη λύπη της για το γεγονός ότι, λόγω της θέσπισης ενός τόσο

υψηλού κατωφλίου, πολλές συναλλαγές εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας,
περιορίζοντας έτσι τα αποτελέσµατα της εναρµόνισης. Η διάταξη αυτή έχει επίσης ως

συνέπεια να στερήσει από τη µεγάλη πλειονότητα των καλλιτεχνών τα οφέλη της
εναρµόνισης αυτής.

Άρθρο 4: Συντελεστές

Η Επιτροπή έχει επίγνωση ότι ένα ιδιαίτερα υψηλό δικαίωµα παρακολούθησης µπορεί να έχει

ως συνέπεια τον προσανατολισµό των πωλήσεων προς τρίτες χώρες εκτός της Κοινότητας
που δεν εφαρµόζουν το δικαίωµα παρακολούθησης, ιδίως όσον αφορά τις συναλλαγές στην

υψηλή κατηγορία τιµών. Η Επιτροπή πρότεινε λοιπόν τη θέσπιση τριών τµηµάτων τιµών µε
σταδιακά φθίνοντες συντελεστές. Για τον καθορισµό των εν λόγω τµηµάτων και των

αντίστοιχων συντελεστών, η Επιτροπή πήρε ως σηµείο αναφοράς την κατάσταση που
επικρατεί στα κράτη µέλη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την προσέγγιση αυτή στις τροπολογίες 57 και 34,
παρ’ όλο που πρότεινε την υποδιαίρεση των τµηµάτων αυτών και τη µείωση των

συντελεστών, που δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή.

Το Συµβούλιο τονίζει τον φθίνοντα χαρακτήρα των συντελεστών, εισάγοντας πέντε

κατηγορίες που επηρεάζουν κυρίως τα ανώτερα τµήµατα τιµών. Ορίζει επίσης ανώτατη τιµή
για το δικαίωµα παρακολούθησης τα 12.500ευρώ.

Η Επιτροπή συµµερίζεται τον ενδιαφέρον του Συµβουλίου να λάβει κάθε δυνατή προφύλαξη
ώστε να αποφευχθούν οι µεταφορές πωλήσεων στα ανώτερα τµήµατα τιµών. Εκφράζει

ωστόσο τη λύπη της για την εισαγωγή ανώτατου ποσού που, στην πράξη, στερεί από τους πιο
διάσηµους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να δρέψουν τους καρπούς της επιτυχίας τους. Η

Επιτροπή πιστεύει ότι η πρόβλεψη ανώτατου ποσού δύσκολα µπορεί να εφαρµοστεί σε
άλλους τοµείς της πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. διπλώµατα ευρεσιτεχνίας,
σήµατα).

Όσον αφορά το πρώτο τµήµα της τιµής πώλησης (έως 50.000ευρώ), το Συµβούλιο έδωσε τη

δυνατότητα στα κράτη µέλη να εφαρµόζουν συντελεστή 5% αντί του συντελεστή των 4% τον
οποίο προέβλεπε η Επιτροπή και διατήρησε το Κοινοβούλιο. Το Συµβούλιο εισήγαγε επίσης

διάταξη που προβλέπει ότι, εφόσον τα κράτη µέλη επιλέξουν να εφαρµόσουν το δικαίωµα
παρακολούθησης κάτω από το κατώφλι των 4.000ευρώ, εφαρµόζουν συντελεστή 4% ή 5% ή

και ακόµα υψηλότερο, αν κάνουν χρήση της δυνατότητας που τους παρέχει η παράγραφος 3.
Αυτό επιβεβαιώνει ότι το πρώτο τµήµα των τιµών εφαρµόζεται τουλάχιστον από το κοινοτικό
κατώφλι των 4.000ευρώ ή, αν τα κράτη µέλη θεσπίσουν κατώτερο κατώφλι, από το κατώφλι

αυτό.
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Το Συµβούλιο µετέφερε στο άρθρο 1, στη νέα παράγραφο 4, το τελευταίο εδάφιο του εν λόγω
άρθρου.

Άρθρο 5: Bάση υπολογισµού

Το Συµβούλιο, ακολουθώντας την προσέγγιση της Επιτροπής, δεν ενσωµάτωσε την

τροπολογία 51που πρότεινε να λαµβάνεται ως βάση υπολογισµού η υπεραξία. ∆ιατήρησε ως
βάση υπολογισµού τις τιµές πώλησης προ φόρου, πράγµα που αντιστοιχεί στην πρακτική που

ακολουθούν τα κράτη µέλη.

Άρθρο 6: ∆ικαιούχοι του ποσοστού

Όσον αφορά την παράγραφο 1, το Συµβούλιο ακολουθώντας την Επιτροπή όρισε ότι
δικαιούχοι του ποσοστού είναι ο δηµιουργός και, µετά το θάνατό του, οι δικαιοδόχοι του. Το
Κοινοβούλιο είχε προτείνει στην τροπολογία 55 να είναι µόνο οι νόµιµοι κληρονόµοι του
δηµιουργού. Ούτε η Επιτροπή ούτε το Συµβούλιο δεν ενσωµάτωσαν την τροπολογία αυτή,
προκειµένου να µην παρέµβουν στο κληρονοµικό δίκαιο των κρατών µελών.

Για λόγους συνοχής, το Συµβούλιο αναφέρει στην παράγραφο 1 τη µεταβατική περίοδο που

προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, κατά τη διάρκεια της οποίας τα κράτη µέλη δεν
υποχρεούνται να εφαρµόζουν το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ των δικαιοδόχων του

δηµιουργού µετά το θάνατό του.

Η παράγραφος 2 αναφέρεται στους τρόπους διαχείρισης των ποσοστών. Ακολουθώντας κατ’
ουσία την Επιτροπή, το Συµβούλιο δεν θέλησε να εµποδίσει τα κράτη µέλη να προβλέψουν
ενδεχοµένως τη υποχρεωτική συλλογική διαχείριση των ποσοστών.

Το Συµβούλιο συµφώνησε µε την ενέργεια της Επιτροπής να διαγράψει από το άρθρο -
σύµφωνα µε την τροπολογία 52 - την υποχρέωση των κρατών µελών να εξασφαλίζουν την

είσπραξη και τη διανοµή των ποσοστών στις περιπτώσεις που ο δηµιουργός έχει την
ιθαγένεια άλλου κράτους µέλους. Το Συµβούλιο υιοθέτησε την αιτιολογική σκέψη 23 της

τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής (αιτιολογική σκέψη 27 της κοινής θέσης), η οποία
προβλέπει ωστόσο ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να ενεργούν στην κατεύθυνση αυτή.

Άρθρο 7: ∆ικαιούχοι των ποσοστών-υπήκοοι τρίτων κρατών

Το Συµβούλιο πρόσθεσε δύο νέες παραγράφους στο άρθρο 7.

Η πρώτη παράγραφος επαναλαµβάνει κατ’ ουσία την τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής, η οποία ενσωµάτωσε την τροπολογία 24. Ωστόσο, δεν προϋποθέτει την

ουσιαστική αµοιβαιότητα αλλά την αµοιβαιότητα της νοµοθεσίας.

Στη νέα παράγραφο 2, το Συµβούλιο προβλέπει ότι η Επιτροπή µπορεί να δηµοσιεύει

κατάλογο των τρίτων χωρών, των οποίων η νοµοθεσία αναγνωρίζει το δικαίωµα
παρακολούθησης, ώστε η αµοιβαιότητα να καταστεί λειτουργική. Η Επιτροπή δήλωσε ότι θα

αναλάβει το καθήκον αυτό.

Η παράγραφος 3, την οποία ενσωµάτωσε το Συµβούλιο, δίνει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα

να εφαρµόζουν το δικαίωµα παρακολούθησης στους υπηκόους τρίτων κρατών που κατοικούν
στην επικράτειά τους.
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Άρθρο 8: ∆ιάρκεια προστασίας του δικαιώµατος παρακολούθησης

Το Συµβούλιο πρόσθεσε δύο νέες παραγράφους στο άρθρο 8.

Στην τροποποιηµένη πρότασή της, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της το στόχο της τροπολογίας 25
για τη βελτίωση της διατύπωσης του εν λόγω άρθρου. Το Συµβούλιο ακολούθησε την

Επιτροπή στη νέα παράγραφο 1.

Η δεύτερη παράγραφος προβλέπει δεκαετή µεταβατική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας

τα κράτη µέλη τα οποία δεν εφαρµόζουν το δικαίωµα παρακολούθησης κατά την ηµεροµηνία
θέσης σε ισχύ της οδηγίας θα µπορούν να περιορίσουν τα οφέλη της µόνο στους εν ζωή

δηµιουργούς. Ωστόσο, το Συµβούλιο προβλέπει στην παράγραφο 3 ότι, σε περίπτωση
επιτυχούς ολοκλήρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής των διεθνών

διαπραγµατεύσεων για την επέκταση του δικαιώµατος παρακολούθησης σε διεθνές επίπεδο,
η Επιτροπή θα υποβάλει κατάλληλες προτάσεις.

Η Επιτροπή ανέλαβε την υποχρέωση να ζητήσει, το συντοµότερο δυνατό, από το Συµβούλιο
να της αναθέσει την εντολή να πραγµατοποιήσει τις εν λόγω διαπραγµατεύσεις. Από την

πλευρά του, το Συµβούλιο δήλωσε ότι θα εξετάσει µε προσοχή το αίτηµα αυτό. Σε περίπτωση
που οι διαπραγµατεύσεις αυτές ολοκληρωθούν πριν από την εκπνοή της δεκαετούς

µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή θα υποβάλει
κατάλληλες προτάσεις για τη λήξη της µεταβατικής περιόδου.

Η Επιτροπή εκφράζει ωστόσο τη λύπη της για την πρόβλεψη αυτής της τόσο µεγάλης
µεταβατικής περιόδου, η οποία αποτελεί, για τους λόγους που αναπτύχθηκαν στο σηµείο 3.1,
την κύρια αιτία για την οποία δεν συµφώνησε µε την κοινή θέση.

Η θέσπιση του δικαιώµατος παρακολούθησης σε δύο φάσεις από ορισµένα κράτη µέλη,
κατ’αρχάς για τους εν ζωή δηµιουργούς και, εν συνεχεία, για τους δικαιοδόχους των
δηµιουργών που έχουν πεθάνει, έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους οικονοµικούς

φορείς των χωρών αυτών να προσαρµοστούν σταδιακά στο δικαίωµα αυτό. Έχει επίσης
στόχο να κατασιγάσει τους φόβους τους οποίους εξέφρασαν οι επαγγελµατίες της αγοράς

τέχνης, σύµφωνα µε τους οποίους θα υπάρξει µαζική µετατόπιση της αγοράς προς ορισµένες
τρίτες χώρες εξαιτίας της θέσπισης αυτού του δικαιώµατος. Η Επιτροπή εκτιµά ότι οι

ανησυχίες αυτές λαµβάνονται ήδη υπόψη στα άρθρα 3 και 4 της κοινής θέσης και ότι, κατά
συνέπεια, αυτή η µεταβατική περίοδος είναι αδικαιολόγητη.

Όσον αφορά τους όρους εφαρµογής του δικαιώµατος παρακολούθησης, η Επιτροπή φρόντισε
να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις διοικητικές υποχρεώσεις των επαγγελµατιών.
Εξάλλου, το κατώτατο όριο εφαρµογής που προβλέπεται στο άρθρο 3 είχε αρχικά ως στόχο
να τους απαλλάξει από ένα εξαιρετικά δυσβάστακτο διοικητικό βάρος σε περιπτώσεις

συναλλαγών µικρής αξίας. Καθώς το Συµβούλιο αύξησε το ποσό του εν λόγω κατώτατου
ορίου σε σηµαντικό βαθµό, οι διατυπώσεις που συνδέονται µε το δικαίωµα παρακολούθησης

δεν αφορούν πλέον παρά έναν περιορισµένο αριθµό συναλλαγών, πράγµα για το οποίο
εξάλλου η Επιτροπή εξέφρασε τη λύπη της στις παρατηρήσεις της σχετικά µε το άρθρο 3.
Εποµένως, η πρόβλεψη µιας τόσο µεγάλης περιόδου προσαρµογής φαίνεται δυσανάλογη
προς τις προσπάθειες που ζητούνται από τους επαγγελµατίες.

Όσον αφορά το ζήτηµα της µετατόπισης των πωλήσεων προς µη κοινοτικές χώρες οι οποίες
δεν εφαρµόζουν το δικαίωµα παρακολούθησης, η Επιτροπή, όπως επισηµαίνεται στις
παρατηρήσεις της σχετικά µε το άρθρο 4, είναι πεπεισµένη ότι το αποτελεσµατικότερο µέσο

περιορισµού αυτού του κινδύνου είναι η θέσπιση συντελεστών µε φθίνοντα χαρακτήρα για τα
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επιµέρους τµήµατα των τιµών πώλησης, ιδίως όσον αφορά τα ανώτερα τµήµατα τιµών για τα
οποία η αγορά µπορεί να θεωρηθεί ως παγκόσµια. Εξάλλου, το Συµβούλιο επέτεινε ακόµη

περισσότερο τον φθίνοντα χαρακτήρα των συντελεστών, προβλέποντας πέντε τµήµατα τιµών
αντί των τριών που είχε προτείνει η Επιτροπή και ορίζοντας όλο και χαµηλότερους

συντελεστές για τα ανώτερα τµήµατα τιµών. Έθεσε επίσης ένα όριο στην αρχή της
αναλογικότητας του δικαιώµατος παρακολούθησης, προβλέποντας τη θέσπιση ανώτατου

ποσού για τα κέρδη τα οποία µπορούν να αναµένουν οι δηµιουργοί, πράγµα για το οποίο η
Επιτροπή διατύπωσε τις επιφυλάξεις της. Και πάλι, µε δεδοµένα αυτά τα µέτρα προφύλαξης,
τα οποία ενισχύθηκαν ακόµη περισσότερο από το Συµβούλιο, η περίοδος προσαρµογής
φαίνεται αδικαιολόγητη.

Εξάλλου, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως οι διακυµάνσεις
των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, η διαφορά αγοραστικής δύναµης των διαφόρων αγορών και

η συγκριτική ισχύς των εθνικών οικονοµιών, που είναι σε θέση να επηρεάσουν πολύ
περισσότερο αυτές τις ενδεχόµενες διεθνείς κινήσεις απ’ό,τι το δικαίωµα παρακολούθησης. Η
Επιτροπή επιθυµεί επίσης να επισηµάνει ότι ανάλογες προβλέψεις είχαν γίνει και κατά την
έκδοση της οδηγίας 94/5/ΕΚ, µε την οποία θεσπίστηκε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τα

µεταχειρισµένα αγαθά και τα αντικείµενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής
αξίας3. Βάσει της οδηγίας αυτής, το Ηνωµένο Βασίλειο είχε επιβάλει φόρο προστιθέµενης

αξίας στα εισαγόµενα έργα τέχνης, φόρο ο οποίος παρά τον χαµηλό συντελεστή του (2,5%),
είχε προκαλέσει τεράστιες ανησυχίες στους επαγγελµατίες. Ωστόσο, σε µια έκθεση για την

εξέταση της επίπτωσης των διατάξεων της οδηγίας 94/5/ΕΚ στην ανταγωνιστικότητα της
κοινοτικής αγοράς αντικειµένων καλλιτεχνικής αξίας σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες αγορές

τρίτων χωρών, έκθεση που δηµοσιεύθηκε στις 28Απριλίου 19994, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι
«η έκδοση της οδηγίας 94/5/ΕΚ δεν είχε αποφασιστική επίπτωση στην κοινοτική αγορά

έργων τέχνης» και επίσης ότι «η αγορά έργων τέχνης παρουσίασε τεράστια ανάπτυξη µετά τη
θέσπιση του ΦΠΑ επί των εισαγωγών». Η Επιτροπή κατέληξε επίσης στο συµπέρασµα ότι τα

µεταβατικά µέτρα τα οποία επέτρεπαν στο Ηνωµένο Βασίλειο να εφαρµόσει έως τις 30
Ιουνίου 1999αυτό το µειωµένο συντελεστή δεν χρειαζόταν να παραταθούν, δεδοµένου ότι το
υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο ήταν επαρκές για να εξασφαλίσει και στο µέλλον την άνθηση
της κοινοτικής αγοράς έργων τέχνης.

Άρθρο 9: ∆ικαίωµα συλλογής πληροφοριών

Το Συµβούλιο υιοθέτησε την τροπολογία 26, που είχε συµπεριλάβει η Επιτροπή στην

τροποποιηµένη πρότασή της, σύµφωνα µε την οποία παρατάθηκε από 1 σε 3 έτη η περίοδος
κατά τη διάρκεια της οποίας ο δηµιουργός ή οι δικαιοδόχοι του µπορούν να ζητήσουν

πληροφορίες για την αποτελεσµατική εφαρµογή του δικαιώµατος παρακολούθησης. Στην
πράξη, το Συµβούλιο επέκτεινε την περίοδο αυτή, ορίζοντας ότι αρχίζει την 1η Ιανουαρίου

του έτους µετά την ηµεροµηνία µεταπώλησης, ενώ η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο όριζαν ως σηµείο αφετηρίας την ηµεροµηνία της ίδιας της πώλησης.

Επίσης, το Συµβούλιο τροποποίησε ελαφρά το κείµενο ώστε να διευκρινίσει ποια άτοµα
δικαιούνται να ζητήσουν τις πληροφορίες αυτές και ποια άτοµα οφείλουν να τις παράσχουν.

3
ΕΕ L 60 της 3.3.1994,σ. 16.

4 COM(1999) 185τελικό.
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Άρθρο 10: Χρονική ισχύς

Το Συµβούλιο έκρινε σκόπιµο για λόγους νοµικής ασφάλειας να προσθέσει το άρθρο αυτό, το
οποίο ορίζει ότι η οδηγία εφαρµόζεται στα έργα που προστατεύονται στα κράτη µέλη την
ηµεροµηνία που έχει οριστεί για τη µεταφορά της (5 έτη µετά την έγκριση).

Άρθρο 11: Ρήτρα αναθεώρησης

Το Συµβούλιο πρόσθεσε δύο παραγράφους στο άρθρο αυτό.

Στην παράγραφο 1, που αφορά τη ρήτρα αναθεώρησης, το Συµβούλιο ακολούθησε την
τροπολογία 27,όπως ενσωµατώθηκε από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της. Το
Συµβούλιο όµως αποµακρύνθηκε από τη θέση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον
αφορά τη συχνότητα υποβολής των εκθέσεων εκ µέρους της Επιτροπής. Το Συµβούλιο

προέβλεψε ότι η Επιτροπή υποβάλλει την πρώτη έκθεση τρία έτη µετά την προβλεπόµενη
ηµεροµηνία για τη µεταφορά της οδηγίας από τα κράτη µέλη, και εν συνεχεία ανά τετραετία.
Το Κοινοβούλιο είχε ορίσει ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει την πρώτη έκθεση 2 έτη µετά
τη µεταφορά της οδηγίας και τις επόµενες εκθέσεις ανά τριετία. Από την πλευρά της, η

Επιτροπή είχε προτείνει προθεσµία 5 ετών τόσο για την πρώτη έκθεση όσο και για τις
επόµενες εκθέσεις.

Το Συµβούλιο διεύρυνε επίσης τα θέµατα τα οποία πρέπει να εξετάσει η Επιτροπή στις
εκθέσεις της, Το Συµβούλιο επιθυµεί ιδίως να αξιολογήσει η Επιτροπή τον αντίκτυπο της

εισαγωγής του δικαιώµατος παρακολούθησης στην αγορά µοντέρνων και σύγχρονων έργων
τέχνης. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρέπει να δώσει έµφαση στην ανταγωνιστικότητα της

κοινοτικής αγοράς µοντέρνων και σύγχρονων έργων τέχνης σε σχέση µε τις σηµαντικές
αγορές χωρών εκτός της ΕΕ που δεν εφαρµόζουν το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του

δηµιουργού, και στον αντίκτυπο της θέσπισης του δικαιώµατος αυτού στην εσωτερική αγορά
και στα κράτη µέλη, η εθνική νοµοθεσία των οποίων δεν προέβλεπε το δικαίωµα αυτό πριν

από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Ακολουθώντας µια πρακτική που απαντάται ολοένα συχνότερα, το Συµβούλιο προβλέπει στις

νέες παραγράφους 2 και 3 τη συγκρότηση επιτροπής επαφών η οποία αποτελείται από
αντιπροσώπους των κρατών µελών και προεδρεύεται από την Επιτροπή. Η επιτροπή αυτή

συνέρχεται είτε µετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε µετά από αίτηση της
αντιπροσωπείας κράτους µέλους. Η επιτροπή επαφών είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση

διαβουλεύσεων για όλα τα θέµατα εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και για τη διευκόλυνση
της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τις σηµαντικές εξελίξεις στην κοινοτική αγορά

τέχνης.

Άρθρο 12: Εφαρµογή

Για τη µεταφορά της οδηγίας από τα κράτη µέλη, το Συµβούλιο προέβλεψε προθεσµία 5 ετών
από την αρχή του έτους που έπεται εκείνου κατά τη διάρκεια του οποίου θα εκδοθεί η οδηγία.

Η Επιτροπή είναι αντίθετη µε την πρόβλεψη µιας τόσο µακράς προθεσµίας για µια
νοµοθετική πράξη που αφορά την πνευµατική ιδιοκτησία, και µάλιστα σε έναν τοµέα που

έχει σχέση µε την εσωτερική αγορά. Τα κράτη µέλη διαθέτουν γενικά προθεσµία δύο ετών
για να θέσουν σε εφαρµογή τις οδηγίες εναρµόνισης. Κατά συνέπεια, η πρόβλεψη

προθεσµίας πέντε ετών φαίνεται δυσανάλογη προς τις κανονιστικές προσαρµογές που πρέπει
να γίνουν στις νοµοθεσίες των κρατών µελών. Το ζήτηµα της σταδιακής προσαρµογής των
οικονοµικών φορέων στο δικαίωµα αυτό εξετάστηκε στο σηµείο 3.2, στις παρατηρήσεις
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σχετικά µε το άρθρο 8. Πράγµατι, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι εκείνο το οποίο κυρίως θεωρεί
επιζήµιο για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς στον υπό εξέταση τοµέα αλλά επίσης,
στο µέλλον, και σε άλλους τοµείς είναι το σωρευτικό αποτέλεσµα που θα έχουν αυτή η
προθεσµία µεταφοράς και η µεταβατική περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφος
2.

Συµπέρασµα

Η Επιτροπή κρίνει ότι η έγκριση της κοινής θέσης από το Συµβούλιο σχετικά µε το δικαίωµα
παρακολούθησης συνιστά σηµαντικό βήµα για την εγκαθίδρυση µιας κοινοτικής αγοράς

τέχνης. Υπενθυµίζει επίσης ότι η προστασία του δικαιώµατος παρακολούθησης έχει ως στόχο
την επέκταση των πλεονεκτηµάτων της εσωτερικής αγοράς στους καλλιτέχνες εικαστικών

τεχνών.

Το Συµβούλιο, συνολικά, επιβεβαίωσε την προσέγγιση που ακολούθησε η Επιτροπή στην

τροποποιηµένη πρότασή της και ενσωµάτωσε κατά γράµµα ή εν µέρει σχεδόν όλες τις
τροπολογίες που αποδέχθηκε η Επιτροπή στην πρώτη ανάγνωση.

Η Επιτροπή όµως εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι ορισµένες τροποποιήσεις που
επέφερε το Συµβούλιο δεν επιτρέπουν την εφαρµογή, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος,
ενός όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικού δικαιώµατος παρακολούθησης.

Έτσι, όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα του δικαιώµατος παρακολούθησης, η Επιτροπή

είναι αντίθετη, για τους λόγους που προαναφέρονται, στη θέσπιση υψηλού κατωφλίου
εφαρµογής της οδηγίας και ανώτατου ορίου, πέραν του οποίου οι καλλιτέχνες δεν θα

εξασφαλίζουν ποσοστό ανάλογο της επιτυχίας τους.

Η Επιτροπή θα µπορούσε ωστόσο να αποδεχθεί τα στοιχεία αυτά αν εξευρεθεί πιο

ικανοποιητική λύση σχετικά µε το ζήτηµα των προθεσµιών εφαρµογής της οδηγίας. Υπό τις
συνθήκες αυτές, και παρά τις ενέργειές της για την επίτευξη συµφωνίας, η Επιτροπή δεν είναι

σε θέση να δεχθεί το κείµενο της κοινής θέσης, το οποίο δεν επιτρέπει την επίτευξη
ικανοποιητικού επιπέδου εναρµόνισης εντός εύλογης χρονικής περιόδου.

Η Επιτροπή, από κοινού µε τα άλλα θεσµικά όργανα, θα εξακολουθήσει να αναζητεί µια
καλύτερη λύση, στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, για το ζήτηµα των προθεσµιών

εφαρµογής της οδηγίας.


