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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1665/2008, της Becky Hogge, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ομάδας «Open Rights Group», η οποία συνοδεύεται από 13 952 
υπογραφές, σχετικά με την παράταση της διάρκειας προστασίας του 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας των ηχογραφήσεων

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες αντιτίθενται στην παράταση της διάρκειας προστασίας του δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων, την οποία η πρόταση της 
Επιτροπής COM (2008) 464, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ, προτίθεται να 
αυξήσει από 50 σε 95 έτη για τους ερμηνευτές ή εκτελεστές και τους παραγωγούς των 
φωνογραφημάτων ή των ηχογραφήσεων. Ζητεί να ληφθούν υπόψη κατά την τροποποίηση της 
οδηγίας τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι καταναλωτές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Η αναφορά, η οποία συνοδεύεται από 13 952 υπογραφές, καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα να διασφαλίσουν ότι η πολιτική στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας αντιπροσωπεύει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, περιλαμβανομένων των 
οργανώσεων καταναλωτών και των οργανώσεων δημόσιου συμφέροντος, και όχι μόνο τους 
δικαιούχους εμπορικών δικαιωμάτων που τάσσονται υπέρ της επέκτασης της διάρκειας 
προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι αναφέροντες πιστεύουν ότι τόσο η 
πρόταση για τη διάρκεια προστασίας όσο και η πολιτική για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας γενικότερα, επικεντρώνονται περισσότερο στην ευημερία των κατόχων 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των φορέων συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων 
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πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η αποτελεσματικότητα της πρότασης 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων1 που προηγήθηκε της πρότασης της Επιτροπής έλαβε υπόψη τις 
απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και των οργανώσεων καταναλωτών και 
των οργανώσεων δημόσιου συμφέροντος. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν σειρά 
μελετών, περιλαμβανομένων και όλων όσων παρατίθενται στην αναφορά. Ο κατάλογος των 
μελετών περιλαμβάνεται στη σελίδα 13 της εκτίμησης των επιπτώσεων. Η Επιτροπή θα ήθελε 
να τονίσει ότι οι ακαδημαϊκές μελέτες που επικαλούνται οι αναφέροντες περιλαμβάνουν 
γενικές δηλώσεις περί της πολιτικής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
εξετάζουν το ιστορικό των δικαιωμάτων των εκτελεστών. Πλην μίας εξαίρεσης, καμία από 
τις ακαδημαϊκές βιβλιογραφικές αναφορές που επικαλούνται οι αναφέροντες δεν 
περιλαμβάνει εμπειρικές αναλύσεις σχετικά είτε με το όφελος για τους εκτελεστές είτε με τις 
επιπτώσεις στους καταναλωτές.

Βασιζόμενη σε εμπειρικά δεδομένα, και η ίδια η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής 
αναγνωρίζει ότι, αν και το μέσο ετήσιο επιπρόσθετο όφελος από την παράταση της διάρκειας 
προστασίας για έναν μέσο εκτελεστή δεν θα είναι θεαματικό (σε σύγκριση με τις αποδοχές 
των ανερχόμενων στελεχών στον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τομέα), θα είναι σημαντικό 
και σκόπιμο για τον μέσο εκτελεστή.

Το όφελος που προκύπτει από τη μεγαλύτερη διάρκεια των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για 
τις αναμεταδόσεις και τις δημόσιες εκτελέσεις σε μπαρ και ντισκοτέκ θα ανέρχεται σε έως 
και 737 ευρώ. Ο υπολογισμός αυτός έχει ως βάση ότι το όφελος που θα προκύπτει για τους 
εκτελεστές κατά την πρώτη δεκαετία θα ανέρχεται σε έως και 18 εκατ. ευρώ και ότι 24 500 
εκτελεστές περίπου θα έχαναν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
κατά την πρώτη δεκαετία. Εάν διαιρεθεί το όφελος που προκύπτει κατά τη διάρκεια μίας 
δεκαετίας (18 εκατ. ευρώ) διά των 24 500 εκτελεστών που θα έχαναν την προστασία σε 
αυτήν τη δεκαετία, το μέσο όφελος για κάθε εκτελεστή σε διάστημα μίας δεκαετίας μπορεί να 
ανέλθει σε έως και 737 ευρώ ανά έτος.

Ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού των αναφερόντων
(http://www.openrightsgroup.org/wp-
content/uploads/080829_ukipo_ectermextension_amended.pdf) είναι εσφαλμένος. Διαιρεί το 
αποτέλεσμα της Επιτροπής διά του δέκα, με την υπόθεση ότι 24 500 εκτελεστές χάνουν την 
προστασία ανά έτος. Είναι σαφές ότι το εν λόγω ποσό αφορά τον αριθμό των εκτελεστών που 
χάνουν την προστασία σε διάστημα μίας δεκαετίας.

Το επιπρόσθετο όφελος για τους εκτελεστές προκύπτει από το ταμείο των μουσικών 
συνοδείας. Παρά τα όσα ισχυρίζονται οι αναφέροντες, το συγκεκριμένο ταμείο δεν ωφελεί 
τους «πλούσιους και διάσημους» εκτελεστές, αλλά τους μουσικούς συνοδείας. Το ταμείο 
μουσικών συνοδείας θα μπορούσε να αποδίδει από 130 έως 2 065 ευρώ ανά έτος ως 

                                               
1 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: «Εκτίμηση επιπτώσεων για τη νομική και οικονομική 
κατάσταση των εκτελεστών και των παραγωγών δίσκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 23 Απριλίου 2008 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/term/ia_term_en.pdf
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επιπρόσθετο όφελος για έναν μέσο μουσικό συνοδείας. Οι αναφέροντες θεωρούν ασήμαντα 
αυτά ποσά, ωστόσο οι μουσικοί συνοδείας έχουν αντίθετη άποψη.
Επαναλαμβάνεται ότι ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού των αναφερόντων (βλέπε 
προηγούμενη παραπομπή) είναι εσφαλμένος. Υποθέτει ότι όλοι οι εκτελεστές θα δικαιούνται 
πληρωμές από το ταμείο μουσικών συνοδείας, ενώ στην πραγματικότητα είναι σαφές ότι το 
ταμείο έχει ως μόνο σκοπό να αποζημιώσει τους εκτελεστές που έχουν εκχωρήσει τα 
δικαιώματά τους έναντι εφάπαξ αμοιβής. Συνεπώς, είναι ξεκάθαρο ότι τα έσοδα που 
προέρχονται από το ταμείο δεν αφορούν τους επιτυχημένους επώνυμους καλλιτέχνες.

Οι παραπάνω υπολογισμοί δεν περιλαμβάνουν το επιπρόσθετο κέρδος που θα λαμβάνουν οι 
επώνυμοι εκτελεστές (καλλιτέχνες με συμβόλαια δικαιωμάτων εκμετάλλευσης), δεδομένου 
ότι κατά την παρατεταμένη περίοδο προστασίας δεν θα επιτρέπονται περαιτέρω απαλλαγές 
από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης. Για τους εκτελεστές που δεν έλαβαν ποτέ τα συμβατικά 
τους δικαιώματα εκμετάλλευσης κατά τα 50 πρώτα έτη προστασίας λόγω της μη έγκαιρης 
απόσβεσης της επένδυσης της δισκογραφικής εταιρείας με βάση αυτούς, η πρόταση 
προβλέπει την αρχή της «μηδενικής βάσης». Αυτό σημαίνει ότι οι εκτελεστές αυτές θα 
αρχίσουν στην πραγματικότητα να λαμβάνουν τα εν λόγω δικαιώματα εκμετάλλευσης κατά 
την παρατεταμένη περίοδο προστασίας –καθώς το υπόλοιπο του οφειλόμενου στον 
δισκογραφικό παραγωγό ποσού θα παραγράφεται.

Με αυτόν τον τρόπο, η πρόταση θα εξασφαλίσει σημαντική αύξηση των κερδών, ιδίως σε 
μεταγενέστερο στάδιο της ζωής, για τη συντριπτική πλειονότητα των λιγότερο γνωστών ή 
των άγνωστων καλλιτεχνών, ιδιαίτερα δε για εκείνους τους επώνυμους καλλιτέχνες που δεν 
λάμβαναν ως τώρα δικαιώματα εκμετάλλευσης και για τους μουσικούς συνοδείας που, για 
πρώτη φορά στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, θα λαμβάνουν επιπρόσθετα κέρδη από 
το ταμείο.

Οι δισκογραφικοί παραγωγοί θα επωφεληθούν εξίσου από την παράταση της διάρκειας της 
προστασίας –και κατ’ επέκταση από τα επιπλέον έσοδα– κάτι που είναι αναγκαίο για τη 
λειτουργία του ταμείου. Χωρίς πωλήσεις δίσκων, δεν υπάρχει ροή εσόδων για τους 
μουσικούς συνοδείας.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το ταμείο θα δεσμεύει το 20% των εσόδων των 
δισκογραφικών εταιρειών από τις πωλήσεις κατά την παρατεταμένη περίοδο προστασίας. Η 
δισκογραφική βιομηχανία έχει επιχειρήσει επανειλημμένα, και μέχρι σήμερα χωρίς 
αποτέλεσμα, να μειώσει τα ποσά που παρακρατούνται για το ταμείο, γεγονός που 
καταδεικνύει ότι αυτή η πρόταση δεν ευνοεί στο ελάχιστο την εν λόγω βιομηχανία.

Επιπλέον, οι δισκογραφικοί παραγωγοί θα καταβάλλουν περισσότερα δικαιώματα 
εκμετάλλευσης κατά την παρατεταμένη περίοδο, καθώς θα πρέπει να καταβάλλουν πλήρη 
δικαιώματα εκμετάλλευσης σε όλους τους επώνυμους εκτελεστές. Αυτός ο κανόνας 
παραβλέπεται συστηματικά από τους θεωρητικούς επικριτές.

Ανησυχίες των πολιτών 

Έχοντας εξετάσει όλες τις απόψεις, η Επιτροπή πιστεύει ότι η πρόταση για την παράταση της 
διάρκειας προστασίας είναι πράγματι ισορροπημένη. Οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο των Υπουργών στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης 
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διασφαλίζουν επίσης ότι το τελικό κείμενο θα λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που 
εκφράστηκαν από τους ευρωπαίους πολίτες ή τις εθνικές αρχές.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η σύγκριση με την πρωτοβουλία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
λογισμικού είναι εντελώς ακατάλληλη, γεγονός που αποδεικνύεται περίτρανα από την ευρεία 
στήριξη που λαμβάνει η πρόταση από τις ενώσεις μουσικών. Στην εν λόγω πρόταση 
παράτασης της διάρκειας προστασίας δεν διακυβεύεται η επιβίωση της δισκογραφικής 
βιομηχανίας ή η προστασία ορισμένων μεγάλων εταιρικών συμφερόντων, αλλά η ήδη 
καθυστερημένη αναγνώριση του ότι οι εκτελεστές, οι τραγουδιστές, οι διευθυντές ορχήστρας 
και τα μέλη χορωδιών εξαρτώνται από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης προκειμένου να 
βγάζουν αξιοπρεπώς τα προς το ζην.

Ηχογραφήσεις δημόσιου χαρακτήρα

Η πρόταση για παράταση της διάρκειας προστασίας αφορά μόνο τα δικαιώματα των 
εκτελεστών και των δισκογραφικών παραγωγών.Αυτό συνεπάγεται ότι, εάν η πρόταση 
εγκριθεί το 2010, η παράταση της διάρκειας της προστασίας θα ισχύει μόνο για τα 
δικαιώματα των εκτελεστών και των παραγωγών από το 1960 και μετά.

Οι αναφέροντες δεν ξεχνούν να αναφέρουν ότι τα δικαιώματα των δημιουργών 
προστατεύονται για 70 έτη μετά τον θάνατο του τελευταίου συνδημιουργού.Αυτό συνήθως 
συνεπάγεται ότι η προστασία των δημιουργιών διαρκεί έως και 140 ή 150 έτη. Ως εκ τούτου, 
τα δικαιώματα των δημιουργών (του συνθέτη και του στιχουργού) για τις ίδιες αυτές 
ηχογραφήσεις από το 1960 και μετά προστατεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη και 
μετά τη λήξη της παρατεταμένης προστασίας των δικαιωμάτων για τους εκτελεστές. Μόνο 
μετά τη λήξη των δικαιωμάτων των δημιουργών μπορεί να θεωρηθεί ότι ένα μουσικό 
κομμάτι καθίσταται δημόσιου χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι τα δικαιώματα εκμετάλλευσης 
πρέπει να εξακολουθήσουν να καταβάλλονται στους δημιουργούς για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ακόμη και μετά τη λήξη της διάρκειας προστασίας των δικαιωμάτων της 
ηχογράφησης.

Η ρήτρα «εκμετάλλευσης ή στέρησης»

Σκοπός της ρήτρας «εκμετάλλευσης ή στέρησης» (use it or lose it) είναι να επιτρέπει σε 
εκτελεστές να ανακτούν τα δικαιώματά τους επί της ηχογράφησης, αν ο παραγωγός δεν πωλεί 
τα μουσικά κομμάτια στα οποία συμμετέχει ο εκτελεστής στο διαδίκτυο ή στα καταστήματα. 
Σε αυτήν την περίπτωση, ο εκτελεστής μπορεί είτε να επανακυκλοφορήσει ο ίδιος τη μουσική 
είτε να βρει άλλον παραγωγό που θα είναι πρόθυμος να το πράξει.

Οι αναφέροντες υποθέτουν εσφαλμένα ότι οι εκτελεστές ή οι χρήστες αναλαμβάνουν να 
αποδείξουν ότι η ηχογράφηση δεν έχει διατεθεί ποτέ και πουθενά. Κάτι τέτοιο όμως δεν 
αντικατοπτρίζει επαρκώς τη δομή της ρήτρας «εκμετάλλευσης ή στέρησης». Η ρήτρα ορίζει 
σαφώς ότι οι εκτελεστές μπορούν να κοινοποιήσουν στον παραγωγό την πρόθεσή τους να 
διακόψουν το συμβόλαιο, σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν καταστήσει τις ηχογραφήσεις 
διαθέσιμες προς πώληση στο διαδίκτυο και σε υλική μορφή δηλαδή σε CD. Εάν ο παραγωγός 
«δεν προβεί και στις δύο πράξεις εκμετάλλευσης» ο εκτελεστής ανακτά τα εκχωρηθέντα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και τα αντίστοιχα δικαιώματα του παραγωγού από την 
ηχογράφηση παύουν να υφίστανται.
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Οπτικοακουστικός τομέας

Η πρόταση ως έχει δεν περιλαμβάνει τον οπτικοακουστικό τομέα. Κατά τη διαδικασία των 
διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή επεσήμανε την ανάγκη περαιτέρω μελέτης αυτού του τομέα, 
πριν από την υποβολή οποιασδήποτε πρότασης για την ανάληψη δράσης. Ως εκ τούτου, η 
παρούσα πρόταση περιλαμβάνει ένα άρθρο που ορίζει ότι η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει 
ξεχωριστή εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τους εκτελεστές στον οπτικοακουστικό τομέα.

Σαφήνεια

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι τα ζητήματα επιβολής δεν θα πρέπει να συγχέονται με τη διάρκεια 
και το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παρούσα πρόταση δεν 
περιλαμβάνει κανένα μέτρο επιβολής. Αντίθετα, μέσω της παράτασης της διάρκειας 
προστασίας, η πρόταση στηρίζει τα δικαιώματα εκείνα, όπως η δίκαιη αμοιβή για τις 
αναμεταδόσεις και την παρουσίαση στο κοινό, τα οποία επιτρέπουν στους εκτελεστές να 
επωφελούνται άμεσα και χωρίς να απαιτείται η προσφυγή σε δυσκίνητα μέτρα επιβολής ή σε 
τεχνολογίες διαχείρισης των ψηφιακών δικαιωμάτων.

Αρχή της προσέγγισης βάσει στοιχείων

Η Επιτροπή πιστεύει ότι παρείχε εκτεταμένα στοιχεία στην εκτίμηση των επιπτώσεων. Στην 
εκτίμηση των επιπτώσεων μελετάται επίσης το ζήτημα των καταναλωτικών τιμών. Κανένα 
στοιχείο δεν αποδεικνύει την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης μεταξύ της προστασίας των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εκτελεστών ή των παραγωγών και της λιανικής 
τιμής μιας ηχογράφησης. Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τιμολόγηση των 
ηχογραφήσεων καθορίζεται από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως ο χώρος που 
καταλαμβάνει το προϊόν στα ράφια των καταστημάτων και το μερίδιο τιμής που 
παρακρατείται από τους εμπόρους λιανικής. Από τα εμπειρικά στοιχεία προκύπτει ότι η λήξη 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μιας εκτέλεσης δεν συνεπάγεται μείωση της τιμής 
μιας ηχογράφησης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι δημιουργοί αμείβονται ούτως ή 
άλλως για το τραγούδι τους (το οποίο προστατεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του 
δημιουργού συν εβδομήντα έτη) και ότι οι εταιρείες δημόσιου χαρακτήρα ουσιαστικά 
προσφέρουν τις ίδιες τιμές με τις δισκογραφικές εταιρείες.

Όσον αφορά τις διαδικτυακές πωλήσεις, οι τιμές που προσφέρονται από τις πιο δημοφιλείς 
υπηρεσίες σήμερα, όπως η υπηρεσία iTunes, είναι ίδιες ανά μουσικό κομμάτι, ανεξάρτητα 
από το εάν η μουσική σύνθεση προστατεύεται ή όχι από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι υπηρεσίες συνδρομής παρέχουν πρόσβαση σε ένα ρεπερτόριο ή σε έναν συγκεκριμένο 
αριθμό μουσικών κομματιών έναντι μηνιαίας πληρωμής και η τιμή αυτή δεν διαφοροποιείται 
βάσει του αριθμού των μουσικών κομματιών που ενδεχομένως προστατεύονται από 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το ίδιο ισχύει επίσης για την απεριόριστη πρόσβαση σε μουσικές υπηρεσίες, όπως η 
υπηρεσία «Nokia comes with music» (κινητά τηλέφωνα) ή η υπηρεσία «Orange music max» 
(πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, κινητή τηλεφωνία), το κόστος της οποίας παραμένει το ίδιο 
ανεξάρτητα από το ποια μουσικά κομμάτια μεταφορτώνει ο καταναλωτής.
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Από τις 100 μουσικές υπηρεσίες που συμπεριλήφθηκαν στην πρόσφατη έκθεση με τίτλο
«Observatoire de la musique: Etat des lieux de l'offre de musique numérique au premier 
semestre 2008» μόνο μία υπηρεσία παρέχει πρόσβαση σε ηχογραφήσεις οι οποίες δεν 
προστατεύονται πλέον. Το αντίτιμο είναι 1 ευρώ ανά μουσικό κομμάτι και είναι 
πανομοιότυπο με αυτό που χρεώνεται για τα μουσικά κομμάτια οι ηχογραφήσεις των οποίων 
εξακολουθούν να προστατεύονται.

Κατάσταση σε σχέση με την πρόταση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε και ψήφισε επί της πρότασης σε τέσσερις διαφορετικές 
επιτροπές: Επιτροπή Πολιτισμού (10 Δεκεμβρίου 2008), Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών (12 Δεκεμβρίου 2008), Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας (16 Δεκεμβρίου 2008) και στην αρμόδια Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων (18 
Φεβρουαρίου 2009). Στις περισσότερες περιπτώσεις η πρόταση υπερψηφίστηκε.

Οι διαπραγματεύσεις είναι ακόμη σε εξέλιξη στο Συμβούλιο και φαίνεται ότι σε μεγάλο 
βαθμό τα κείμενα του Συμβουλίου και του ΕΚ ευθυγραμμίζονται. Όπως φαίνεται, σημεία 
σύγκλισης αποτελούν η παράταση της περιόδου προστασίας κατά 70 έτη, το ταμείο για τους 
μουσικούς συνοδείας, η ρήτρα μηδενικής βάσης και η διάταξη περί εκμετάλλευσης ή 
στέρησης για όλες τις ηχογραφήσεις, είτε αυτές πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη 
ισχύος της νέας διάρκειας προστασίας είτε μετά από αυτήν.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η πρόταση έχει συζητηθεί επαρκώς με τη συνεισφορά όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών, και ότι αποτελεί ένα ισορροπημένο νομοθετικό κείμενο. Ο αρχικός 
στόχος της πρότασης είναι να ενισχύσει την οικονομική κατάσταση των εκτελεστών. Το 
γεγονός ότι οι εκτελεστές υποστηρίζουν θερμά την έγκριση της πρότασης υποδηλώνει ότι τα 
μελλοντικά αποτελέσματα που περιγράφονται στην εκτενή εκτίμηση των επιπτώσεων της 
Επιτροπής θα επιβεβαιωθούν.


