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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0193/2019, του Jamison Young, τσεχικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τις συμβατικές ρήτρες που χρησιμοποιούν μη εμπορικές οντότητες 
συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων δημιουργού

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι όλες οι οντότητες συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων 
δημιουργού παρέχουν επί του παρόντος μόνο αποκλειστικές συμβατικές ρήτρες σε 
καλλιτέχνες και, ως εκ τούτου, συνιστά την έγκριση νομοθεσίας της ΕΕ για την κατάργηση 
των εν λόγω υποχρεωτικών ρυθμίσεων, όπως συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Υποστηρίζει ότι αυτό θα μείωνε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, επισημαίνοντας ότι επί του 
παρόντος είναι ίδια για όλα τα νέα περιεχόμενα, είτε είναι οικονομικά αμελητέα είτε είναι 
ευρέως γνωστά και δημοσιοποιούνται.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιουνίου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2019

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το νομικό πλαίσιο σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης δικαιωμάτων καθορίζεται στην οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη 
χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμική χρήση 
στην εσωτερική αγορά (οδηγία για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων/CRM)1. Πρόκειται 

1 Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη 
συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη 
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 72–98..
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για σημαντική νομοθετική πράξη που αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας των 
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης (CMO) σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Η οδηγία για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων δεν προβλέπει κανόνες που να 
επιβάλλουν στους δικαιούχους να συνάπτουν συμβάσεις αποκλειστικότητας με τους 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων (ΟΣΔ). Ωστόσο, επιτρέπει στους 
δικαιούχους να αναθέτουν σε επιλεγμένο οργανισμό τμήμα των δικαιωμάτων τους αντί όλων 
των δικαιωμάτων, αλλά και μόνο ορισμένες κατηγορίες δικαιωμάτων ή ειδών έργων για τις 
περιοχές της επιλογής τους (βλ. άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας CRM). Αυτό σημαίνει ότι 
οι συμβάσεις μπορεί επίσης να έχουν μη αποκλειστικό χαρακτήρα. Η οδηγία για τη 
συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων προβλέπει επίσης ισχυρά δικαιώματα των δικαιούχων να 
καταγγέλλουν ή να ανακαλούν ορισμένα δικαιώματα από τον οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης. Η οδηγία για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων προωθεί μια ισορροπημένη 
προσέγγιση, υπογραμμίζοντας ότι «είναι σημαντικό τα δικαιώματα και οι κατηγορίες 
δικαιωμάτων να καθορίζονται κατά τρόπο που να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ της 
ελευθερίας των δικαιούχων να διαθέτουν τα έργα τους και άλλα αντικείμενα και της 
ικανότητας του οργανισμού να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα δικαιώματα, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη την κατηγορία των δικαιωμάτων που διαχειρίζεται ο οργανισμός και τον 
δημιουργικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται» (αιτιολογική σκέψη 19).

Όσον αφορά το αίτημα του αναφέροντος να υποχρεώσει τους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης να υπογράφουν μη αποκλειστικές συμφωνίες με τα μέλη τους/καλλιτέχνες, ενώ η 
οδηγία για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων δεν λαμβάνει θέση σχετικά με το 
συγκεκριμένο ζήτημα, εάν σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος οι ΟΣΔ επιμένουν σε αυτές τις 
συμβάσεις, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον η εφαρμογή της οδηγίας για τη συλλογική 
διαχείριση δικαιωμάτων από το εν λόγω κράτος μέλος εμποδίζει την επιλογή του δικαιούχου, 
όπως προβλέπεται στην οδηγία.

Όσον αφορά τις ανησυχίες που εξέφρασε ο αναφέρων, σύμφωνα με τις οποίες περιεχόμενο το 
οποίο δεν έχει καμία οικονομική σημασία χρεώνεται με το ίδιο ποσοστό με το περιεχόμενο 
που ανήκει σε μεγάλες εταιρείες, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ουσία της συλλογικής 
διαχείρισης των δικαιωμάτων είναι η διαχείριση των δικαιωμάτων για το συλλογικό όφελος 
όλων των δικαιούχων. 

Συμπέρασμα

Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι ΟΣΔ στην ΕΕ θα πρέπει να προτείνουν μη αποκλειστικές 
συμφωνίες, που θα επιτρέπουν στα μέλη τους να συνάπτουν παράλληλα άδειες. Εκφράζει 
κυρίως τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο μιας αποκλειστικής εντολής, οι ΟΣΔ 
χρεώνουν το σύνολο του περιεχομένου τους με τους ίδιους συντελεστές, αυξάνοντας το 
κόστος για τους καταναλωτές και δημιουργώντας προβλήματα για τους μικρότερους εκδότες, 
τα σήματα, τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς να εισέλθουν, πράγμα που ονομάζει «μια 
υπερφορτωμένη δαπανηρή αγορά». 
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Η οδηγία για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων περιλαμβάνει διάφορες διασφαλίσεις που 
εξασφαλίζουν ότι επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας των δικαιούχων να 
χρησιμοποιούν τα έργα/τα αντικείμενα τους και της ικανότητας των ΟΣΔ να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους. Τίποτε στην οδηγία δεν εμποδίζει τη χορήγηση μη 
αποκλειστικής εντολής και η οδηγία για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων παρέχει στους 
δικαιούχους τη δυνατότητα να διαχειρίζονται ατομικά τα δικαιώματά τους, ακόμη και για μη 
εμπορικές χρήσεις, και να καταγγέλλουν και να ανακαλούν τα δικαιώματά τους, τις 
κατηγορίες δικαιωμάτων ή το είδος των έργων ή άλλα αντικείμενα από τον οργανισμό που 
επέλεξαν ελεύθερα (άρθρο 5). Αυτό σημαίνει ότι η οδηγία για τη συλλογική διαχείριση 
δικαιωμάτων παρέχει στους δημιουργούς, στους καλλιτέχνες και στους εκδότες την 
ελευθερία να αποφασίζουν οι ίδιοι για το ποια δικαιώματα αποφασίζουν να αναθέσουν σε 
ΟΣΔ και ποια δικαιώματα θα διαχειρίζονται μόνοι τους. Επιπλέον, η αρχή της μη εισαγωγής 
διακρίσεων που πρέπει να τηρούν οι ΟΣΔ σε σχέση με τα μέλη τους όσον αφορά την 
κατανομή του εισοδήματος και σε σχέση με τους εμπορικούς χρήστες όσον αφορά τους 
όρους αδειοδότησης του ρεπερτορίου τους (οι ίδιοι δασμοί ισχύουν ανεξάρτητα από το 
χρησιμοποιούμενο έργο) ωφελεί τόσο τους χρήστες όσο και τους δικαιούχους. Διασφαλίζει 
την αλληλεγγύη μεταξύ των δικαιούχων και παρέχει εμπορικές ευκαιρίες για τους 
μικρότερους και τους νεοεισερχόμενους.

Υπό αυτή την άποψη αυτή, δεδομένου ότι τα ζητήματα που θίγει ο αναφέρων έχουν 
αξιολογηθεί και αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της οδηγίας για τη συλλογική διαχείριση 
δικαιωμάτων, η Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση νέας νομοθεσίας στον εν λόγω 
τομέα, όπως προτείνεται από τον αναφέροντα. 

Ωστόσο, η Επιτροπή θα συνεχίσει να αξιολογεί το θέμα αυτό στο πλαίσιο της υποχρέωσης 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη συλλογική διαχείριση 
δικαιωμάτων, η οποία πρέπει να υποβληθεί έως τα τέλη Απριλίου 2021.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Νοεμβρίου 2019

Στις πρόσθετες πληροφορίες που απέστειλε ο αναφέρων, παραπέμπει σε ορισμένες πρακτικές 
στην Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το 
νομικό πλαίσιο και το περιβάλλον της αγοράς στις χώρες αυτές είναι διαφορετικό από ό, τι 
στην Ευρώπη. Μια σημαντική διαφορά είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υφίστανται 
λιγότεροι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων από ό, τι στην Ευρώπη και 
διέπονται κυρίως από αντιμονοπωλιακούς κανόνες.


