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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν συμφωνίας σε επίπεδο ΕΜΑ, στις 18 Ιανουαρίου 2019, σχετικά με ένα σχέδιο 
συνολικής συμβιβαστικής δέσμης μέτρων αναφορικά με τον ανωτέρω φάκελο, ο πρόεδρος 
της ΕΜΑ απέστειλε στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων επιστολή συνοδευόμενη από το 
κείμενο του εν λόγω σχεδίου. Με εξαίρεση τη νομική βάση, το κείμενο ήταν πανομοιότυπο 
με το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε μετά από τριμερείς 
διαπραγματεύσεις. Η νέα νομική βάση που πρότεινε η EMA είναι το άρθρο 53 παράγραφος 1 
και το άρθρο 62 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Πριν από τη ψηφοφορία για την επιβεβαίωση της προσωρινής συμφωνίας κατά τη 
συνεδρίασή της στις 23 Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων γνωμοδότησε, 
σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 3 του Κανονισμού, ως προς την καταλληλότητα της 
νομικής βάσης.

I – Ιστορικό

Η πρόταση, η οποία αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων που υπέβαλε η Επιτροπή το 2016 για 
τη μεταρρύθμιση των κανόνων περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της 
εγκαθίδρυσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, αποσκοπεί κυρίως να διευκολύνει τις 
διασυνοριακές επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων επεκτείνοντας την 
αρχή της χώρας προέλευσης στις μεταδόσεις αυτές. Η αρχή αυτή, η οποία θεσπίζεται στην 
οδηγία για τη δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση1, επιτρέπει στους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διασυνοριακό επίπεδο να προβαίνουν σε 
εκκαθάριση των απαιτούμενων δικαιωμάτων για τις αντίστοιχες επικράτειες μόνο σε ένα 
κράτος μέλος.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον εν λόγω φάκελο, το Συμβούλιο, 
κυρίως ως αποτέλεσμα μιας προσωρινής συμφωνίας για την τροποποίηση του είδους του 
μέσου από κανονισμό σε οδηγία, πρότεινε να προστεθούν το άρθρο 53 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, σχετικά με το δικαίωμα εγκατάστασης, και το άρθρο 62 της ΣΛΕΕ, σχετικά με την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, σχετικά με την εναρμόνιση στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, το οποίο αποτελούσε αρχικά τη μοναδική νομική βάση της 
πρότασης της Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του κειμένου που προέκυψε από τις τριμερείς 
διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν ενόψει της συνεδρίασης της ΕΜΑ στις 18 Ιανουαρίου 
2019, απαλείφθηκε η παραπομπή στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ. Ως εκ τούτου, στο κείμενο που 
υπέβαλε η ΕΜΑ στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενόψει της ψηφοφορίας της για την 
επιβεβαίωση της προσωρινής συμφωνίας αναφερόταν ως νομική βάση της οδηγίας μόνο το 
άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 62 της ΣΛΕΕ.

ΙΙ - Σχετικά άρθρα της Συνθήκης

Τη νομική βάση της πρότασης της Επιτροπής αποτελούσε το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ σχετικά 

1 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 (EE L 248 της 6.10.1993, σ. 15).
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με την εναρμόνιση στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Το εν λόγω άρθρο ορίζει τα εξής (η 
υπογράμμιση του συντάκτη):

Άρθρο 114
(πρώην άρθρο 95 της ΣΕΚ)

1.  Εκτός αν ορίζουν άλλως οι Συνθήκες, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις 
για την πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 26. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν τα μέτρα τα σχετικά με την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που 
έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις φορολογικές διατάξεις, στις διατάξεις 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και στις διατάξεις για τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντα των μισθωτών.

3. Η Επιτροπή, στις προτάσεις της που προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την 
προστασία των καταναλωτών, λαμβάνει ως βάση ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη όσες νέες εξελίξεις βασίζονται σε 
επιστημονικά δεδομένα. Στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιδιώκουν επίσης την επίτευξη 
αυτού του στόχου.

4. Όταν, μετά τη θέσπιση μέτρου εναρμόνισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή, ένα κράτος μέλος 
θεωρεί αναγκαίο να διατηρήσει εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από τις 
επιτακτικές ανάγκες που προβλέπονται στο άρθρο 36 ή διατάξεις σχετικές με 
την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, τις κοινοποιεί στην 
Επιτροπή, καθώς και τους λόγους διατήρησής τους.

5. Επίσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εάν, μετά τη θέσπιση μέτρου 
εναρμόνισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, από το 
Συμβούλιο ή από την Επιτροπή, ένα κράτος μέλος θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση 
εθνικών διατάξεων επί τη βάσει νέων επιστημονικών στοιχείων σχετικών με 
την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, για λόγους οι οποίοι 
συντρέχουν μόνον στην περίπτωσή του και οι οποίοι έχουν ανακύψει μετά τη 
θέσπιση του μέτρου εναρμόνισης, κοινοποιεί στην Επιτροπή τις μελετώμενες 
διατάξεις και τους λόγους που υπαγορεύουν τη θέσπισή τους.

6. Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 4 και 5, εγκρίνει ή απορρίπτει τις εν λόγω εθνικές διατάξεις, 
αφού εξακριβώσει εάν αποτελούν ή όχι μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ή 
συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, και εάν 
συνιστούν ή όχι εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
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Εάν η Επιτροπή δεν αποφασίσει εντός αυτής της περιόδου, οι εθνικές διατάξεις, 
περί των οποίων οι παράγραφοι 4 και 5, λογίζονται ότι έχουν εγκριθεί.

Εάν η πολυπλοκότητα του αντικειμένου το δικαιολογεί, και δεν υπάρχει 
κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου, η Επιτροπή μπορεί να κοινοποιήσει στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος ότι η περίοδος η αναφερόμενη στην παρούσα 
παράγραφο μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα εξάμηνο.

7. Οσάκις, σύμφωνα με την παράγραφο 6, επιτρέπεται σε ένα κράτος μέλος να 
διατηρήσει ή να εισαγάγει εθνικές διατάξεις παρεκκλίνουσες από το μέτρο 
εναρμόνισης, η Επιτροπή εξετάζει πάραυτα μήπως πρέπει να προτείνει 
αναπροσαρμογή του εν λόγω μέτρου.

Το άρθρο 53 της ΣΛΕΕ, το οποίο περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο σχετικά με το δικαίωμα 
εγκατάστασης, στον τίτλο που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των 
υπηρεσιών και των κεφαλαίων, και την πρώτη παράγραφο του οποίου η ΕΜΑ προτείνει να 
προστεθεί στη νομική βάση, ορίζει τα εξής (η υπογράμμιση του συντάκτη):

Άρθρο 53
(πρώην άρθρο 47 της ΣΕΚ)

1.  Για να διευκολύνουν την ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών 
δραστηριοτήτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εκδίδουν 
οδηγίες για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και 
άλλων τίτλων καθώς και τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ανάληψη και την 
άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων.

2. Ως προς τα ιατρικά, παραϊατρικά και φαρμακευτικά επαγγέλματα, η 
προοδευτική κατάργηση των περιορισμών προϋποθέτει τον συντονισμό των 
όρων ασκήσεώς τους στα διάφορα κράτη μέλη.

Το άρθρο 62 της ΣΛΕΕ, το οποίο περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο σχετικά με την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών, στον τίτλο που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των 
υπηρεσιών και των κεφαλαίων, και το οποίο η ΕΜΑ προτείνει να προστεθεί στη νομική 
βάση, ορίζει τα εξής:

Άρθρο 62
(πρώην άρθρο της 55 ΣΕΚ)

Οι διατάξεις των άρθρων 51 μέχρι και 54 εφαρμόζονται επί των θεμάτων που 
διέπονται από το παρόν κεφάλαιο.

IΙΙ - Νομολογία σχετικά με τη νομική βάση
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Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής 
πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης»2. 
Επομένως, η επιλογή εσφαλμένης νομικής βάσης μπορεί να δικαιολογήσει την ακύρωση της 
επίμαχης πράξης.

Ενώ η επιλογή της νομικής βάσης δεν θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να εξαρτάται από την επιλογή 
που έγινε για προηγούμενες νομοθετικές πράξεις, σύμφωνα με πάγια νομολογία, η νομική 
βάση μιας πράξης πρέπει να καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη του σκοπού και του 
περιεχομένου της και όχι της νομικής βάσης που χρησιμοποιείται για την έκδοση άλλων 
πράξεων της ΕΕ που, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να παρουσιάζουν παρόμοια 
χαρακτηριστικά. Ωστόσο, όταν μια νομοθετική πράξη έχει σχεδιαστεί απλώς ως συμπλήρωμα 
ή ως διόρθωση άλλης νομοθετικής πράξης, χωρίς να μεταβάλλει τον αρχικό της στόχο, ο 
νομοθέτης της ΕΕ έχει κάθε δικαίωμα να βασίσει την τελευταία πράξη στη νομική βάση της 
πρώτης3.

Όσον αφορά τις πολλαπλές βάσεις, πρέπει να διαπιστωθεί εάν η πρόταση:
1. έχει πολλαπλή στόχευση ή αποτελείται από πολλαπλές συνιστώσες, εκ των οποίων η μία 

μπορεί να θεωρηθεί ως κύρια ή δεσπόζουσα ενώ η δεύτερη έχει απλώς παρεμπίπτουσα 
σημασία  ή 

2. επιδιώκει συγχρόνως περισσότερες στοχεύσεις ή αποτελείται από διάφορες συνιστώσες, 
άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία εξ αυτών να είναι δευτερεύουσα και 
έμμεση σε σχέση με την άλλη.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, στην πρώτη περίπτωση η πράξη πρέπει να 
βασίζεται σε μία νομική βάση και δη σε εκείνη που επιβάλλει η κύρια ή δεσπόζουσα 
στόχευση ή συνιστώσα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η πράξη πρέπει να βασιστεί στις 
αντίστοιχες διαφορετικές νομικές βάσεις4.

IV. Σκοπός και περιεχόμενο της προτεινόμενης οδηγίας

Η πρόταση αποσκοπεί κυρίως στη διευκόλυνση των διασυνοριακών επιγραμμικών 
μεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων επεκτείνοντας την αρχή της χώρας 
προέλευσης στις εν λόγω μεταδόσεις. Η αρχή αυτή, η οποία θεσπίζεται στην οδηγία για τη 
δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση, επιτρέπει στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς που 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διασυνοριακό επίπεδο να προβαίνουν σε εκκαθάριση των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων για τις αντίστοιχες επικράτειες μόνο σε ένα κράτος μέλος.

Οι κύριες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια των 
τριμερών διαπραγματεύσεων και αποτυπώνονται στην προσωρινή συμφωνία αφορούν τον 
σκοπό και το περιεχόμενο της πρότασης. Με τις αλλαγές αυτές περιορίζεται το εύρος των 
τηλεοπτικών προγραμμάτων στα οποία θα επεκτεινόταν η αρχή της χώρας προέλευσης, 

2 Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Γενικευμένες Δασμολογικές Προτιμήσεις), Συλλογή 1987, σελ. 
1439, σκέψη 5· υπόθεση C-440/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007, σελ. I-9097· υπόθεση C-411/06, 
Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σελ. I-7585.
3 Βλ. απόφαση της 21ης Ιουνίου 2018, Πολωνία κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, C-5/16, EU:C:2018:483, 
σ. 49, σ. 69 και παρατιθέμενη νομολογία.
4 Βλ. προπαρατεθείσα υπόθεση C-411/06 , σκέψεις 46-47.
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ορίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση αναμεταδόσεων, και 
προστίθενται διατάξεις σχετικά με τη λεγόμενη απευθείας διαβίβαση. Η τελευταία αποτελεί 
μια τεχνική διαδικασία με την οποία ένας ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός μεταδίδει τα 
σήματα-φορείς προγραμμάτων του σε μη ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε το κοινό να μην έχει πρόσβαση κατά τη διάρκεια αυτής της μετάδοσης στα 
σήματα-φορείς προγραμμάτων.

Ενώ η πρόταση της Επιτροπής αποτελείτο από 7 άρθρα και 19 αιτιολογικές σκέψεις, το 
κείμενο της προσωρινής συμφωνίας αποτελείται από 14 άρθρα και 27 αιτιολογικές σκέψεις.

Το νέο άρθρο -1 με τίτλο «Αντικείμενο» διατυπώνεται ως εξής:

«Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
διασυνοριακής πρόσβασης σε περισσότερα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά 
προγράμματα, διευκολύνοντας την εκκαθάριση δικαιωμάτων για την παροχή 
επιγραμμικών υπηρεσιών που είναι παρεπόμενες των εκπομπών ορισμένων 
κατηγοριών ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και για την αναμετάδοση 
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων. Θεσπίζει επίσης κανόνες για τη μετάδοση 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω της διαδικασίας 
απευθείας διαβίβασης.»

Στο άρθρο 1, ο ορισμός της «αναμετάδοσης» έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις ώστε να 
ληφθούν υπόψη οι συμφωνηθέντες ειδικοί περιορισμοί καθώς και οι ορισμοί που αφορούν τα 
«διαχειριζόμενα περιβάλλοντα» και την «απευθείας διαβίβαση».

Το άρθρο 2 οριοθετεί το πεδίο εφαρμογής της επέκτασης της αρχής της χώρας προέλευσης, 
ρυθμίζει πτυχές που είναι συναφείς με τον καθορισμό του καταβλητέου για τα δικαιώματα 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ποσού και κάνει μνεία στη συμβατική ελευθερία 
επιβολής περιορισμών στην εκμετάλλευση αυτών των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την κοινωνία της 
πληροφορίας5.

Το άρθρο 3 σχετικά με την αναμετάδοση ορίζει ότι οι πράξεις αναμετάδοσης πρέπει να 
εγκρίνονται από τον κάτοχο του αποκλειστικού δικαιώματος παρουσίασης στο κοινό (που δεν 
είναι ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός) και ότι οι δικαιούχοι μπορούν παρέχουν άδεια ή να 
αρνούνται την παροχή άδειας μόνον μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ). 
Επίσης, προβλέπει τον τρόπο με την οποίο καθορίζεται, υπό διαφορετικές προϋποθέσεις και 
συνθήκες, ο αρμόδιος προς τούτο ΟΣΔ. Αυτό, όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική σκέψη 
13, δεν θίγει την οδηγία για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων (CRM)6.

Το άρθρο 4 ορίζει ότι το άρθρο 3 δεν εφαρμόζεται στα δικαιώματα που ασκούνται από 
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό όσον αφορά τις δικές του μεταδόσεις και ότι οι 
διαπραγματεύσεις με τους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης πρέπει να 

5 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 10, για την 
εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία 
της πληροφορίας (EE L 167 της 22.06.2001, σ. 10).
6 Οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην 
εσωτερική αγορά (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 72).
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διεξάγονται με καλή πίστη.

Το άρθρο 4α καθιστά δυνατή την προσφυγή στη διαμεσολάβηση, όπως προβλέπεται στην 
οδηγία για τη δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση, όταν δεν έχει συναφθεί συμφωνία 
μεταξύ ΟΣΔ και φορέα εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης ή ραδιοτηλεοπτικού φορέα 
και φορέα αναμετάδοσης.

Το άρθρο 4β ορίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τους κανόνες για την 
αναμετάδοση που θεσπίζονται στην προτεινόμενη οδηγία και στην οδηγία για τη δορυφορική 
και καλωδιακή μετάδοση σε περιπτώσεις στις οποίες όλες οι μεταδόσεις πραγματοποιούνται 
εντός της επικράτειάς τους.

Το άρθρο 4γ ορίζει τους κανόνες σχετικά με την απευθείας διαβίβαση, σύμφωνα με τους 
οποίους ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός και ο διανομέας σήματος θεωρούνται μέρος μιας 
ενιαίας πράξης παρουσίασης στο κοινό, για την οποία πρέπει να λάβουν άδεια από τους 
δικαιούχους, και το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τους 
κανόνες για την αναμετάδοση στις περιπτώσεις αυτές.

Το άρθρο 4δ περιλαμβάνει μια τροποποίηση του ορισμού της «καλωδιακής αναμετάδοσης» 
που περιλαμβάνεται στην οδηγία για τη δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση, με σκοπό την 
προσαρμογή της οδηγίας στους νέους αυτούς κανόνες.

Τα άρθρα 6 έως 7α περιέχουν τελικές διατάξεις σχετικά με την επανεξέταση και τη μεταφορά 
στο εθνικό δίκαιο, μεταβατικές διατάξεις, την ημερομηνία έναρξης ισχύος και τα μέρη στα 
οποία απευθύνεται η πράξη.

Επομένως, το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας διαφέρει σημαντικά από την πρόταση της 
Επιτροπής, δεδομένου ότι το είδος του μέσου άλλαξε από κανονισμό σε οδηγία, το πεδίο 
εφαρμογής της πράξης περιορίστηκε σημαντικά, ενώ προστέθηκαν και διατάξεις σχετικά με 
τεχνικές πτυχές που δεν είχαν ληφθεί αρχικώς υπόψη στην πρόταση.

V - Καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης

Θα πρέπει κατ’ αρχάς να σημειωθεί ότι η οδηγία για τη δορυφορική και καλωδιακή 
μετάδοση, με την οποία θεσπίστηκε η αρχή της χώρας προέλευσης, βασίστηκε στις δύο 
νομικές βάσεις που προτείνονται στο κείμενο της ΕΜΑ. Επιπλέον, η οδηγία για τη συλλογική 
διαχείριση δικαιωμάτων (CRM) και η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
(ΥΟΑΜ)7 βασίστηκαν αμφότερες στα ίδια δύο άρθρα8. Και οι δύο αυτές οδηγίες είναι πολύ 
συναφείς με την υπό εξέταση οδηγία, δεδομένου ότι αφορούν, αντιστοίχως, την εκκαθάριση 
δικαιωμάτων στην οποία εμπλέκονται οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ) και πτυχές 
της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης που δεν συνδέονται με τα δικαιώματα πνευματικής 

7 Οδηγία για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1). Πρόσφατα ολοκληρώθηκε μια επικαιροποιημένη 
οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, με βάση τα ίδια δύο άρθρα.
8 Παρόλο που η νομική βάση της οδηγίας για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων περιλαμβάνει επίσης το 
άρθρο 50 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει ότι ο νομοθέτης της ΕΕ ενεργεί με οδηγίες προκειμένου 
να επιτύχει την ελευθερία εγκατάστασης σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα.
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ιδιοκτησίας.

Οι δύο τελευταίες οδηγίες της ΕΕ σχετικά με το ουσιαστικό δίκαιο των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, η οδηγία για τα ορφανά έργα9 και η πρόταση οδηγίας για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά10 (η οποία τελεί επί του 
παρόντος υπό διαπραγμάτευση), βασίστηκαν επίσης στα ίδια δύο άρθρα, αλλά σε συνδυασμό 
με το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ σχετικά με την εναρμόνιση στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Η Νομική Υπηρεσία επισημαίνει ότι οι ακόλουθες οδηγίες στον τομέα των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν εκδοθεί με παρόμοιο συνδυασμό νομικών βάσεων11: 

Οδηγία 93/83/ΕΟΚ Άρθρο 57 παράγραφος 2 και άρθρο 
66 της ΣEK

Οδηγία 96/9/ΕΟΚ Άρθρο 57 παράγραφος 2, άρθρα 66 
και 100α της ΣEK

Οδηγία 2000/31/ΕΚ Άρθρο 47 παράγραφος 2, άρθρα 55 
και 95 της ΣΕΚ

Οδηγία 2001/29/ΕΚ Άρθρο 47 παράγραφος 2, άρθρα 55 
και 95 της ΣΕΚ

Οδηγία 2006/115/ΕΚ Άρθρο 47 παράγραφος 2, άρθρα 55 
και 95 της ΣΕΚ

Οδηγία 2006/116/ΕΚ Άρθρο 47 παράγραφος 2, άρθρα 55 
και 95 της ΣΕΚ

Οδηγία 2010/13/ΕΕ Άρθρο 53 παράγραφος 1 και άρθρο 
62 της ΣΛΕΕ

Οδηγία 2012/28/ΕΕ Άρθρο 53 παράγραφος 1, άρθρα 62 
και 114 της ΣΛΕΕ

Οδηγία 2014/26/ΕΕ Άρθρο 50 παράγραφος 1, άρθρο 53 
παράγραφος 1 και άρθρο 62 της 
ΣΛΕΕ

Προτεινόμενη οδηγία για τα 
δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας

Άρθρο 53 παράγραφος 1, άρθρα 62 
και 114 της ΣΛΕΕ

Όλες αυτές οι οδηγίες βασίζονται στο άρθρο 53, παράγραφος 1 και στο άρθρο 62 της ΣΛΕΕ, 
ενώ ορισμένες βασίζονται επίσης στη γενική νομική βάση για την εναρμόνιση στο πλαίσιο 
της εσωτερικής αγοράς, νυν άρθρο 114 της ΣΛΕΕ12.

Το Συμβούλιο αιτιολογεί την απαλοιφή του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ από τη νομική βάση ως 

9 Οδηγία 2012/28/EΕ σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων (ΕΕ L 299 της 27.10.2012, 
σ. 5).
10 COM(2016) 0593.
11 Βλ. γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, SJ-0011/19, σημείο 15.
12 Σημειωτέον ότι με την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ την 1η Μαΐου 1999, τα άρθρα της 
συνθήκης ΕΚ αναριθμήθηκαν. Το άρθρο 57 παράγραφος 2, το άρθρο 66 και το άρθρο 100α έγιναν αντιστοίχως 
το άρθρο 47 παράγραφος 2, το άρθρο 55 και το άρθρο 95 της ΣΕΚ, τα οποία σήμερα αντιστοιχούν στο άρθρο 53 
παράγραφος 1, στο άρθρο 62 και στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ.
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συνέπεια της μετατροπής του μέσου από κανονισμό σε οδηγία, ενώ τονίζει ότι αυτό σε καμία 
περίπτωση δεν μεταβάλλει ούτε την ουσία της πράξης ούτε τη διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί για την έκδοσή της. Δεδομένου ότι η υπό συζήτηση οδηγία αφορά μόνο 
υπηρεσίες (στο ίδιο πνεύμα με την οδηγία για τη δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση) και 
δεδομένου ότι υφίσταται ειδική νομική βάση στη ΣΛΕΕ για μέτρα που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες, από την 
εισαγωγική φράση του άρθρου 114 («Εκτός αν ορίζουν άλλως οι Συνθήκες») συνάγεται ότι η 
μόνη κατάλληλη νομική βάση για την πρόταση είναι ο συνδυασμός του άρθρου 53 
παράγραφος 1 και του άρθρου 62 της ΣΛΕΕ.

Ο συνδυασμός του άρθρου 53 παράγραφος 1 και του άρθρου 62 της ΣΛΕΕ αποτελεί την 
ειδική νομική βάση που επιτρέπει στην Ένωση να εκδίδει οδηγίες για τη διασφάλιση της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, την οποία οι Συνθήκες εγγυώνται μέσω της προσεγγίσεως 
των εφαρμοστέων εθνικών νομοθεσιών13.

Η χρησιμοποίηση του άρθρου 114 ως νομικής βάσης είναι δυνατή προκειμένου να προληφθεί 
η εμφάνιση μελλοντικών εμποδίων στο εμπόριο λόγω της ανομοιογενούς εξελίξεως των 
εθνικών νομοθεσιών. Εντούτοις, η εμφάνιση τέτοιων εμποδίων πρέπει να είναι πιθανή και το 
επίμαχο μέτρο πρέπει να σκοπεί στην πρόληψή τους. Οι ανωτέρω εκτιμήσεις ισχύουν επίσης 
ως προς την ερμηνεία του άρθρου 53 παράγραφος 1 της Συνθήκης, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 62 αυτής, τα οποία σκοπούν επίσης στην απονομή στον νομοθέτη της Ένωσης μιας 
ειδικής αρμοδιότητας για τη θέσπιση μέτρων με προορισμό τη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς14.

 Όπως προαναφέρθηκε, ο σκοπός και το περιεχόμενο της προσωρινής συμφωνίας σχετικά με 
την υπό εξέταση οδηγία συνίστανται στην ενίσχυση της διασυνοριακής επιγραμμικής 
πρόσβασης σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα διευκολύνοντας την εκκαθάριση 
δικαιωμάτων επιγραμμικών υπηρεσιών που είναι παρεπόμενες των εν λόγω εκπομπών και της 
αναμετάδοσης τους, και θεσπίζοντας επίσης παράλληλα σχετική διάταξη όσον αφορά την 
απευθείας διαβίβαση. Δεδομένου ότι αυτό επιτυγχάνεται με την τροποποίηση και επέκταση 
της εφαρμογής της οδηγίας για τη δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση, η οποία βασίζεται 
στους προκατόχους του άρθρου 53 παράγραφος 1 και του άρθρου 62 της ΣΛΕΕ, θα μπορούσε 
να υποστηριχθεί ότι η εν λόγω οδηγία σχεδιάστηκε ως συμπλήρωμα άλλης νομοθετικής 
πράξης χωρίς να μεταβάλλει τον αρχικό της στόχο και, ως εκ τούτου, ο νομοθέτης της 
Ένωσης έχει, σύμφωνα με τη προπαρατεθείσα νομολογία, πλήρως το δικαίωμα να βασίσει τη 
δεύτερη πράξη στη νομική βάση της πρώτης. Αυτή η άποψη ενισχύεται περαιτέρω εάν 
ληφθεί υπόψη ότι η υπό συζήτηση πράξη λαμβάνει πλέον τη μορφή οδηγίας και όχι τη μορφή 
κανονισμού όπως προτάθηκε αρχικώς15. 

Επιπλέον, από την προπαρατεθείσα νομολογία σχετικά με τις πολλαπλές νομικές βάσεις 
προκύπτει ότι, εάν μια πράξη έχει πολλαπλή στόχευση ή αποτελείται από πολλαπλές 
συνιστώσες, εκ των οποίων η μία μπορεί να θεωρηθεί ως κύρια ή δεσπόζουσα ενώ η δεύτερη 
έχει απλώς παρεμπίπτουσα σημασία, η πράξη πρέπει να βασιστεί σε μία μόνο νομική βάση, 
και συγκεκριμένα σε αυτήν που υπαγορεύεται από την κύρια ή δεσπόζουσα στόχευση ή 

13 Βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της 30ής Μαΐου 1989 στην υπόθεση C-242/87, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, 
EU:C:1989:217, σκέψη 14.
14 Βλ. απόφαση στην υπόθεση C-376/98, Γερμανία κατά Επιτροπής, EU:C:2000:544, σκέψη 87.
15 Βλ. γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, SJ-0011/19, σημείο 21.
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συνιστώσα. Δεδομένου ότι ο σκοπός και το περιεχόμενος της προσωρινής συμφωνίας σχετικά 
με την υπό εξέταση οδηγία αφορούν διασυνοριακή πρόσβαση σε ραδιοφωνικά και 
τηλεοπτικά προγράμματα, θα ήταν ενδεχομένως αναγκαία η εφαρμογή του άρθρου 53 
παράγραφος 1 και του άρθρου 62 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο 
συνδυασμός τους αποτελεί τη νομική βάση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, όπως αυτή 
κατοχυρώνεται στον τίτλο της ΣΛΕΕ που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, 
των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Ως εκ τούτου, η παραπομπή στη γενική νομική βάση του 
άρθρου 114 για την εναρμόνιση στο πλαίσιο της εσωτερικής αγορά δεν θα ήταν αναγκαία, 
δεδομένου ότι η στόχευση της οδηγίας έχει απλώς παρεμπίπτουσα σημασία σε σχέση με τη 
δεσπόζουσα στόχευση της οδηγίας που είναι η διασφάλιση της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών.

Δεδομένου ότι υπάρχει επομένως μια ειδική νομική βάση για τη θέσπιση μέτρων που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τις 
υπηρεσίες, και δεδομένου ότι η πρόταση αφορά μόνον τις υπηρεσίες, από την εισαγωγική 
φράση του άρθρου 114 («Εκτός αν ορίζουν άλλως οι Συνθήκες) συνάγεται ότι η μόνη 
κατάλληλη νομική βάση της πρότασης είναι ο συνδυασμός του άρθρου 53 παράγραφος 1 και 
του άρθρου 62 της ΣΛΕΕ. Ισχύει ότι η προσθήκη του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ θα αποτελούσε 
αμιγώς τυπικό ελάττωμα, το οποίο δεν θα μπορούσε επομένως να οδηγήσει σε ακύρωση της 
πράξης16, ωστόσο γεγονός παραμένει ότι αυτό θα ήταν περιττό.

VI – Συμπέρασμα και σύσταση

Υπό το πρίσμα της ανωτέρω ανάλυσης, το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 62 της 
ΣΛΕΕ αποτελούν την κατάλληλη νομική βάση της πρότασης.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 23 Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 
συνεπώς ομόφωνα17, με 21 ψήφους υπέρ, να συστήσει να συμφωνήσει η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων με την ως άνω νομική βάση ενόψει της ψηφοφορίας επί του κειμένου της 
προσωρινής συμφωνίας, όπως προτείνεται στο κείμενο που συμφωνήθηκε από την ΕΜΑ στις 
18 Ιανουαρίου 2019.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

16 Βλέπε, για παράδειγμα, υπόθεση C-491/01, British American Tobacco, EU:C:2002:741, σκέψεις 103-111.
1717 Kατά την τελική ψηφοφορία ήταν παρόντες οι εξής: Pavel Svoboda (πρόεδρος), Mady Delvaux 
(αντιπρόεδρος), Jean-Marie Cavada (αντιπρόεδρος), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (αντιπρόεδρος), Gilles 
Lebreton (συντάκτης γνωμοδότησης), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Rosa Estaràs Ferragut, Luis 
de Grandes Pascual, Pascal Durand, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, 
Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, 
Francis Zammit Dimech, Kosma Złotowski, Tadeusz Zwiefka.
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