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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α) Στόχοι της εισηγήτριας

Η πρόταση οδηγίας για τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί μουσικών 
έργων για επιγραμμικές χρήσεις χωρίζεται σε δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος (τίτλοι 1, 2 και 4) ορίζει τις απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για να 
διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και των συγγενικών δικαιωμάτων από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης (SGC). Στόχος 
του δεύτερου μέρους (τίτλος 3 και άρθρα 36 και 40 του τίτλου 4) είναι να διευκολύνει τη 
χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμικές
χρήσεις. 

Οι στόχοι της εισηγήτριας είναι τρεις. Πρώτον, η καλύτερη προστασία των συμφερόντων των 
καλλιτεχνών και η διατήρηση της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Έπειτα, η βελτιστοποίηση των σχέσεων μεταξύ των SGC και των εμπορικών χρηστών προς 
όφελος των καταναλωτών. Οι εν λόγω δύο στόχοι περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος της 
οδηγίας. Τέλος, ο τρίτος στόχος συνίσταται στην ενίσχυση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς 
μέσω της απλούστευσης και της μείωσης του κόστους των αδειών ώστε να ενθαρρυνθεί η 
ανάπτυξη νέων επιγραμμικών υπηρεσιών για τα μουσικά έργα σε διακρατική βάση. 
Προτού συντάξει το έγγραφο εργασίας, η εισηγήτρια ξεκίνησε εκτενείς διαβουλεύσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, οι οποίες θα συνεχιστούν στους προσεχείς μήνες. Η εισηγήτρια θα 
μεριμνήσει ώστε να ληφθούν δεόντως υπόψη οι βάσιμες ανησυχίες όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών, παρόλο που, όπως θα καταδειχθεί στη συνέχεια, δεν είναι πάντοτε 
εύκολη η συμφιλίωση του πρώτου με τον τρίτο στόχο και θα πρέπει να υπάρξει κάποια 
διαιτησία κατά την εφαρμογή τους.

Β) Αποκλίσεις ως προς τις πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των τομέων: 
πραγματικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη

Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης είναι οντότητες που κατά κανόνα συστήνονται και 
οργανώνονται σε εθνικό επίπεδο. Η εν λόγω οδηγία αποτελεί το πρώτο νομοθετικό κείμενο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως στόχο την προσέγγιση των απαιτήσεων που είναι 
αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω εταιρειών. 
Συνεπώς, υφίσταται ποικιλία συστημάτων και πρακτικών στα κράτη μέλη. 

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πραγματική αυτή κατάσταση, κρίνεται σκόπιμο να 
διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν κείμενο συνάδουν με την αρχή της 
επικουρικότητας και δεν απαγορεύουν στα κράτη μέλη να διαθέτουν ή να θεσπίζουν κανόνες 
που προβλέπουν υψηλότερο επίπεδο χρηστής διακυβέρνησης και διαφάνειας για τις SGC. 
Ουσιαστικά, η οδηγία θα πρέπει να διασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης. Επίσης, 
η οδηγία δεν πρέπει να επηρεάζει τη διατήρηση εθνικών πρακτικών, όπως τα συστήματα των 
διευρυμένων συλλογικών αδειών.

Στο ίδιο πνεύμα, το πρώτο μέρος της οδηγίας ισχύει για τις SGC ανεξαρτήτως τομέα. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις που ορίζονται είναι συναφείς όχι μόνο με 
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τον τομέα της μουσικής αλλά και με τον τομέα της φωτοαναπαραγωγής, των 
οπτικοακουστικών κ.λπ.

Τέλος, η εισηγήτρια θα επιθυμούσε να μελετηθούν διεξοδικότερα οι επιπτώσεις της 
αναφοράς στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες.
Μετά από αυτές τις γενικού περιεχομένου παρατηρήσεις, η εισηγήτρια επιθυμεί να 
διατυπώσει σχόλια για συγκεκριμένα σημεία της πρότασης οδηγίας ώστε να επιτευχθούν 
πλήρως οι τρεις επιδιωκόμενοι στόχοι.

1ος στόχος: Προστασία των συμφερόντων των καλλιτεχνών και διατήρηση της 
πολιτιστικής πολυμορφίας 

Η καλύτερη λειτουργία των SGC προς το συμφέρον των μελών τους και η διαφανής 
διαχείριση των εσόδων από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την προστασία των συμφερόντων των δικαιούχων. Οι δύο αυτές 
προϋποθέσεις θα διασφαλίσουν μια ικανοποιητική αμοιβή για όλους τους δημιουργούς και 
όχι μόνο για εκείνους που σημειώνουν εμπορικές επιτυχίες, γεγονός που θα συμβάλλει στη 
διατήρηση της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Η εισηγήτρια επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα.

Πρώτον, ο ορισμός της έννοιας «εταιρεία συλλογικής διαχείρισης» που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 στοιχείο α) πρέπει να τροποποιηθεί. Θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διασφαλιστεί ότι 
οι θυγατρικές των SGC οφείλουν να ανταποκρίνονται στο ίδιο επίπεδο απαιτήσεων.

Έπειτα, η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι η πρόταση δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τα 
δεδομένα της αγοράς, ούτε το γεγονός ότι υπάρχουν εμπορικές εταιρείες ή πράκτορες που 
ασκούν συναφείς δραστηριότητες διαχείρισης δικαιωμάτων και οι οποίοι ανταγωνίζονται τις 
SGC. Στα εν λόγω νομικά ή φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να επιβληθούν υποχρεώσεις 
προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Οι ελευθερίες της ανάθεσης και της ανάκλησης δικαιωμάτων από μια εταιρεία κατόπιν 
επίδοσης εύλογης προειδοποίησης είναι δύο σημαντικές αρχές που ενισχύουν τη θέση των 
δικαιούχων (άρθρο 5). Η εισηγήτρια υποστηρίζει την εν λόγω διάταξη, ωστόσο θα ήθελε να 
διατυπώσει δύο σχόλια. Πρώτον, οι δύο αυτές αρχές δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά 
τρόπο καταχρηστικό. Για να προστατευθούν όλοι οι δημιουργοί, θα πρέπει να αποφευχθούν 
καταστάσεις όπου διάσημοι καλλιτέχνες ανακαλούν τα δικαιώματα με τη λιγότερο δαπανηρή 
διαχείριση και αναθέτουν μόνο τη διαχείριση των πιο απαιτητικών δικαιωμάτων. Ουσιαστικά, 
η εν λόγω πρακτική θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της 
αποστολής των SGC1. Δεύτερον, η αύξηση του κατακερματισμού των δικαιωμάτων ενδέχεται 
να καταστήσει δυσχερέστερη την ομαδοποίηση του ρεπερτορίου που είναι αναγκαία για τη 
χορήγηση διακρατικών αδειών και αδειών πολλαπλού ρεπερτορίου. Όπως αναφέρθηκε και 
στην εισαγωγή, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι συμβιβασμοί μεταξύ των διαφόρων 
επιδιωκόμενων στόχων.

                                               
1 Απόφαση της 27ης Μαρτίου 1974, C-127/73, BRT κατά Sabam. Βλέπε επίσης σχετικά την απόφαση της 12ης 
Αυγούστου 2002, COMP/C2/37.219, Banghalter&Homen Christo κατά Sacem.
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Σε γενικές γραμμές, η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ της αποκλειστικότητας των δικαιωμάτων, 
γνωρίζοντας ότι σε ορισμένους τομείς, όπως ο οπτικοακουστικός τομέας, ο εν λόγω όρος 
πρέπει να εκλαμβάνεται ως το σύνολο των δικαιωμάτων για το ίδιο μέσο διανομής. Η 
αποκλειστικότητα των δικαιωμάτων δεν προστατεύει μόνο την πλειονότητα των δημιουργών 
αλλά και τους εμπορικούς χρήστες. Πράγματι, οι τελευταίοι απολαμβάνουν μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου ενώ μειώνεται ο κίνδυνος πολλαπλής χρέωσης για τη χρήση των ίδιων 
δικαιωμάτων.

Η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ των διατάξεων που παροτρύνουν τους δικαιούχους να 
συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία και τον έλεγχο των SGC. Θα πρέπει, για τον σκοπό 
αυτόν, ο κεντρικός ρόλος της συνέλευσης να σχετίζεται αποκλειστικά με το σύστημα 
αποφάσεων και ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα οργάνωσης των SGC που υφίστανται σε 
εθνικό επίπεδο1. Η χρηστή διακυβέρνηση προϋποθέτει επίσης ταχεία λήψη αποφάσεων και 
για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα η λήψη ορισμένων αποφάσεων να 
ανατίθεται βάσει καταστατικού στο όργανο που ασκεί τις εποπτικές λειτουργίες. Επιπλέον, 
όταν υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων εντός μιας SGC, θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η αναλογική εκπροσώπηση μεταξύ αυτών ώστε να αποφεύγονται οι 
συγκρούσεις συμφερόντων. Η καλύτερη διαχείριση προϋποθέτει την διατήρηση αυτής της 
ισορροπίας στην οργάνωση και τη λειτουργία των εταιρειών. Ακριβώς για τον λόγο αυτόν 
πρέπει να γίνουν ορισμένες προσαρμογές στην πρόταση οδηγίας, όπως για παράδειγμα στο 
άρθρο7 παράγραφος 8, το οποίο επιτρέπει σε κάθε μέλος να ορίζει «οποιοδήποτε άλλο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο» ως πληρεξούσιο προκειμένου να παρίσταται και να ψηφίζει στη γενική 
συνέλευση εξ ονόματός του. Τα μέλη θα πρέπει να μπορούν να εξουσιοδοτούν μόνο τα άτομα 
που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. 

Το άρθρο 10, το οποίο αφορά την διαχείριση των εσόδων από τα πνευματικά δικαιώματα, 
είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο σημαντικά άρθρα για την προστασία των συμφερόντων των 
δημιουργών. Η επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα διανομής αποτελεί συνήθη 
πρακτική των SGC. Η εν λόγω πρακτική, αυτή καθεαυτή, δεν είναι αμφισβητήσιμη, εφόσον 
οι αποφάσεις για τις επενδύσεις λαμβάνονται με διαφάνεια από τα αρμόδια όργανα και η 
εκάστοτε SGC ενεργεί ως συνετός διαχειριστής. Όσον αφορά τη διάθεση των εσόδων που 
προκύπτουν από τις εν λόγω επενδύσεις, η εισηγήτρια θεωρεί ότι τα ποσά αυτά πρέπει κατά 
κανόνα να καταβάλλονται στα μέλη των εταιρειών. Οι SGC πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
διαθέτουν τα εν λόγω ποσά για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης μόνο εφόσον έχουν 
συμβουλευτεί τη γενική συνέλευση των μελών της SGC και έχουν λάβει την έγκριση της 
πλειοψηφίας των μελών της. 

Όσον αφορά τη διανομή των οφειλόμενων στους δικαιούχους ποσών, η εισηγήτρια θα 
εξετάσει εάν η προθεσμία των «12 μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο 
εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα» που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του 
άρθρου 12 μπορεί να συντομευθεί. Η διατύπωση, ως έχει, του άρθρου 12 παράγραφος 2, το 
οποίο επιτρέπει στις SGC να αποφασίζουν σχετικά με τη χρήση των ποσών που δεν 
διανεμήθηκαν εντός πέντε ετών σε περίπτωση μη εντοπισμού των δικαιούχων, πρέπει να 
αναθεωρηθεί ώστε να συμπεριληφθεί η διάθεση των εν λόγω ποσών.

                                               
1 Ουσιαστικά, σε ορισμένα κράτη μέλη οι εποπτικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 8 ασκούνται 
από το διοικητικό συμβούλιο. Δεν θα πρέπει να απαιτηθεί η σύσταση ειδικού οργάνου.
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Η τήρηση από τις SGC των υποχρεώσεών τους, ιδίως όσον αφορά τη διανομή των ποσών, 
προϋποθέτει την αμελλητί κοινοποίηση από τους εμπορικούς χρήστες κάθε χρήσιμης 
πληροφορίας. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το άρθρο 
18 δεν τους επιβάλλει καμία υποχρέωση έναντι των SGC.

2ος στόχος: Βελτιστοποίηση των σχέσεων μεταξύ των SGC και των εμπορικών χρηστών 
προς όφελος των καταναλωτών 

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του τίτλου 3 που αφορούν μόνο τις επιγραμμικές υπηρεσίες 
μουσικής, πρέπει να διευκρινιστούν, να επανεξεταστούν και να εμπλουτιστούν ορισμένα 
άρθρα των τίτλων 2 και 4 ώστε να βελτιστοποιηθούν οι σχέσεις μεταξύ των SGC και των 
εμπορικών χρηστών στο πλαίσιο της χορήγησης αδειών.

Η εισηγήτρια διαπιστώνει ότι οι συγκρούσεις μεταξύ SGC και εμπορικών χρηστών δεν 
αποτελούν σπάνιο φαινόμενο ακόμα και στις χώρες που έχουν επιβάλει την υποχρέωση 
προηγούμενης άδειας (prior authorisation) για τις SGC ή έχουν θεσπίσει την υποχρέωση 
σύναψης σύμβασης όσον αφορά τις SGC. Αντιθέτως, το άρθρο 15, το οποίο αφορά την 
αδειοδότηση, είναι καίριας σημασίας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η διατύπωση του άρθρου 15 παράγραφος 2, το οποίο αφορά τον υπολογισμό των χρεώσεων 
για τη χορήγηση αδειών, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιλύει. 
Αφενός, όσον αφορά τη χορήγηση προαιρετικών αδειών, η έννοια της «οικονομικής αξίας 
των δικαιωμάτων στο εμπόριο», η οποία προέρχεται από τη νομολογία του Δικαστηρίου αλλά 
κατά τρόπο αποσπασματικό, είναι ασαφής και δημιουργεί σύγχυση. Επιπλέον, οι SGC θα 
πρέπει να κοινοποιούν την τιμολογιακή τους πολιτική. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η εν λόγω 
πολιτική πρέπει να βασίζεται όχι μόνο σε αντικειμενικά αλλά και σε σαφή και διαφανή 
κριτήρια που θα δημοσιοποιούνται πριν από κάθε διαπραγμάτευση και ενδεχομένως θα 
υποβάλλονται στον έλεγχο της αρμόδιας εθνικής αρχής που προβλέπεται στο άρθρο 39. Η 
δημοσιοποίηση της τιμολογιακής πολιτικής δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των SGC 
να προτείνουν στους εμπορικούς χρήστες διαφοροποιημένες χρεώσεις, ιδίως σε περίπτωση 
εμφάνισης ενός νέου «επιχειρηματικού μοντέλου». Αφετέρου, σε ορισμένες περιπτώσεις η 
αδειοδότηση δεν είναι προαιρετική. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναγνωριστεί με σαφήνεια η 
δυνατότητα των κρατών μελών να καθορίζουν τις χρεώσεις μέσω νομοθετικών διατάξεων. 

Επιπλέον, οι SGC θα πρέπει να ανταποκρίνονται εντός εύλογης προθεσμίας στα αιτήματα 
των εμπορικών χρηστών για χορήγηση άδειας. 

Όσον αφορά την επίλυση διαφορών, η εισηγήτρια υπογραμμίζει τη σημασία των 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, ώστε οι διαφορές να επιλύονται χωρίς 
καθυστερήσεις και με εύλογο κόστος. Η εισηγήτρια θα εξετάσει τις διάφορες λύσεις που 
υπάρχουν για τον εμπλουτισμό των εν λόγω διατάξεων. Επιπλέον, σε περίπτωση διαφοράς 
μεταξύ δύο μερών που δεν κατοικούν στο ίδιο κράτος μέλος, θα πρέπει να διευκρινίζεται το 
εφαρμοστέο δίκαιο και το αρμόδιο δικαστήριο. Κρίνεται επίσης σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι 
η οδηγία δεν επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση σύστασης νέου δικαιοδοτικού 
οργάνου. 

Τέλος, το άρθρο 39 αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές που θα είναι υπεύθυνες σε κάθε κράτος 
μέλος για την εποπτεία της εφαρμογής της οδηγίας. Δεν θα πρέπει να επιβληθεί στα κράτη 
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μέλη η υποχρέωση να συστήσουν νέες ελεγκτικές αρχές. Ωστόσο, οι εν λόγω αρχές πρέπει να 
είναι επαρκώς ανεξάρτητες, να διαθέτουν τους απαιτούμενους ανθρώπινους και οικονομικούς 
πόρους και να ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο στις SGC.

3ος στόχος: Ενίσχυση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς προς όφελος των ευρωπαίων 
πολιτών

Ο τίτλος 3 της πρότασης οδηγίας αφορά μόνο την επιγραμμική εκμετάλλευση των μουσικών 
έργων. Η εισηγήτρια στηρίζει την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιορίσει το 
δεύτερο αυτό μέρος της οδηγίας στον τομέα της μουσικής. Η δομή και οι ανάγκες των 
υπόλοιπων τομέων, όπως του οπτικοακουστικού τομέα, είναι τελείως διαφορετικές και 
απαιτούν, κατά περίπτωση, διαφορετικές πρωτοβουλίες. Η εισηγήτρια θα προτείνει την 
πλήρη εξαίρεση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων από το πεδίο εφαρμογής του τίτλου 3 όσον 
αφορά τη χρήση μουσικών έργων που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα (άρθρο 33). 
Πράγματι, σε αντίθεση με τους επιχειρηματίες που παρέχουν επιγραμμικές υπηρεσίες, οι 
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς παραμένουν άμεσα συνδεδεμένοι με τη λογική της εγγύτητας.

Η εισηγήτρια ήταν πάντοτε της άποψης ότι η χορήγηση διακρατικών αδειών δεν αποτελεί τη 
μεγαλύτερη δυσκολία στην εσωτερική αγορά. Η μεγαλύτερη δυσκολία έγκειται στην εκ νέου 
ομαδοποίηση του παγκόσμιου ρεπερτορίου, ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση διακρατικών 
αδειών πολλαπλού ρεπερτορίου από ένα ή περισσότερα «σημεία εισόδου».

Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού δεν επιτρέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου σημείου 
εισόδου στην ΕΕ (one stop shop). Επιπλέον, η θέσπιση ενός μηχανισμού διευρυμένων αδειών 
σε συνδυασμό με την εφαρμογή της αρχής της «χώρας προέλευσης»1 δεν επαρκεί για να 
καθησυχάσει τους εμπορικούς χρήστες όσον αφορά τον βασικό τους προβληματισμό, ο 
οποίος αφορά την εκ νέου ομαδοποίηση του ρεπερτορίου. Συνεπώς, προκύπτει ότι η επιλογή 
ορισμένων SGC επιλέξιμων για χορήγηση διακρατικών αδειών (άρθρο 21) σε συνδυασμό με 
την υποχρέωση οι εν λόγω εταιρείες να εκπροσωπούν το ρεπερτόριο άλλων εταιρειών (άρθρο 
29) είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση.

Ένα θέμα που αναδείχτηκε από τις εκτενείς διαβουλεύσεις που διεξήγαγε η εισηγήτρια είναι 
η εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών2 όσον αφορά τη δημιουργία μιας βάσης 
δεδομένων παγκόσμιου ρεπερτορίου (Global Repertoire Database). Αναμφίβολα, η ύπαρξη 
μιας συγκεκριμένης, ολοκληρωμένης και επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων θα 
διευκολύνει τη χορήγηση διακρατικών αδειών πολλαπλού ρεπερτορίου. 

Όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να υπάρχει κάποια διαιτησία ως προς τους επιδιωκόμενους 
στόχους της οδηγίας διότι η εφαρμογή τους ενδέχεται να δημιουργήσει αντιφάσεις. Εν 
προκειμένω, ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη εκφράζουν τον φόβο ότι η ομαδοποίηση του 
ρεπερτορίου και η πιθανή δημιουργία «ευρύτερων ομάδων» θα ωφελήσει μονάχα το 
αγγλοαμερικανικό ρεπερτόριο και θα επηρεάσει δυσμενώς τα τοπικά ρεπερτόρια και την 
πολιτιστική πολυμορφία. Για το θέμα αυτό η εισηγήτρια θα επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή. 

Κρίνεται σκόπιμο, ωστόσο, να σημειωθεί ότι σήμερα στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότεροι 

                                               
1 Ομοίως με την οδηγία 93/83/ΕΟΚ σχετικά με τις καλωδιακές και δορυφορικές μεταδόσεις.
2 SGC, εκδότες και εμπορικοί χρήστες.
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από 250 ιστότοποι που παρέχουν επιγραμμικές υπηρεσίες μουσικής και ότι σχεδόν καμία από 
αυτές τις υπηρεσίες δεν αφορά αποκλειστικά το αγγλοαμερικανικό ρεπερτόριο1. Έπειτα, όλοι 
οι επιχειρηματίες που παρέχουν επιγραμμικές υπηρεσίες μουσικής και συμμετείχαν στις 
διαβουλεύσεις δήλωσαν ότι χρειάζονται ένα παγκόσμιο ή άκρως διαφοροποιημένο 
ρεπερτόριο για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Πάντοτε στο πνεύμα διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων στόχων της οδηγίας, η 
εισηγήτρια θα επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή ώστε η υποχρέωση της μεταφοράς («must carry»)
που προβλέπεται στο άρθρο 29 να διατυπωθεί κατά τρόπο που να συμμορφώνεται πλήρως με 
τον στόχο της διατήρησης της πολιτιστικής πολυμορφίας. Θα μπορούσε επίσης να εξετασθεί 
το ενδεχόμενο η SGC που χορηγεί διακρατικές άδειες να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη 
χρηματοδότηση της πολιτιστικής πολυμορφίας στα κράτη μέλη το ρεπερτόριο των οποίων 
εκπροσωπεί.

                                               
1 http://www.pro-music.org/index.php


