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Τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης 
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Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 157, παράγραφος 4, του Κανονισµού) που αντικαθιστά τη 

µη νοµοθετική πρόταση ψηφίσµατος A7-0114/2014 

Πρόταση ψηφίσµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα τέλη για αντίγραφα 

ιδιωτικής χρήσης 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του 

δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της 

πληροφορίας, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και 

συγγενικών δικαιωµάτων καθώς και για τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε 

δικαιώµατα επί µουσικών έργων για επιγραµµικές χρήσεις στην εσωτερική αγορά 

(COM(2012)0372),  

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 6, 114 και 118 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

συγκεκριµένα της 21ης Οκτωβρίου 2010 στην υπόθεση C 467/08, Padawan  κατά 

SGAE Συλλογή 2010 σ.I-10055, της 16ης Ιουνίου 2011 στην υπόθεση C-462/09, 

Stichting de Thuiskopie κατά Opus Supplies Deutschland GmbH και άλλων Συλλογή 

2011 σ.I-05331, της 9ης Φεβρουαρίου 2010 στην υπόθεση C-277/10, Martin Luksan 

κατά Petrus van der Let (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί), της 27ης Ιουνίου 2013 στις 

συνδικασθείσες υποθέσεις C-457/11 έως C-460/11, VG Wort κατά Kyocera Mita και 

άλλων (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί), και της 11ης Ιουλίου 2013 στην υπόθεση C-

521/11, Austro Mechana κατά Amazon  

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Η ενιαία αγορά για τα 

δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας. Τόνωση της δηµιουργικότητας και της 

καινοτοµίας για τη δηµιουργία οικονοµικής ανάπτυξης, θέσεων απασχόλησης υψηλής 

ποιότητας και έξοχων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρώπη» της 24ης Μαΐου 2011 

COM(2011)287), 
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 2012 για το 

περιεχόµενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2012)0789), 

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις του António Vitorino της 31ης Ιανουαρίου 2013 που 

προέκυψαν από τη διαδικασία διαµεσολάβησης για το ζήτηµα των τελών για την 

αναπαραγωγή αντιγράφων ιδιωτικής χρήσης, 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων µε τίτλο 

«Copyright in the music and audiovisual sectors» (∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 

στον µουσικό και τον οπτικοακουστικό τοµέα), που εγκρίθηκε στις 29 Ιουνίου 2011, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων (A7-0114/2014), 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισµός και η καλλιτεχνική δηµιουργία αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα της ψηφιακής οικονοµίας και ότι η καλλιτεχνική έκφραση 

προϋποθέτει ισότιµη πρόσβαση στην ψηφιακή υποδοµή της Ευρώπης· 

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση έχει τεράστιο αντίκτυπο στον τρόπο µε τον 

οποίο εκφράζονται οι πολιτιστικές ταυτότητες και ότι οι νέοι δίαυλοι διανοµής 

διευκολύνουν την πρόσβαση στον πολιτισµό και στην καλλιτεχνική δηµιουργία και 

παρέχουν ευκαιρίες στους δηµιουργούς και τους καλλιτέχνες· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο αριθµός των νέων υπηρεσιών και επιχειρήσεων έχει αυξηθεί 

σε τεράστιο βαθµό ως αποτέλεσµα της ψηφιοποίησης των πολιτιστικών αγαθών που 

παράγονται, διανέµονται, κυκλοφορούν στην αγορά και καταναλώνονται στην Ευρώπη 

και σε ολόκληρο τον κόσµο· λαµβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των πνευµατικών 

έργων και το δικαίωµα των δηµιουργών σε εύλογη αποζηµίωση καθώς και σε δίκαιη 

και αποτελεσµατική κατανοµή των εσόδων στον πολιτιστικό τοµέα πρέπει να 

διασφαλίζεται και στην ψηφιακή εποχή· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συλλογική διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων επιβάλλεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στη διαφάνεια όσον αφορά τη ροή των αποζηµιώσεων που συγκεντρώνονται, 

κατανέµονται και καταβάλλονται στους δηµιουργούς, ενισχύεται δε στο πλαίσιο αυτό ο 

ρόλος των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης· 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε την οδηγία 2001/29/EΚ τα κράτη µέλη µπορούν 

να θεσπίσουν εξαιρέσεις ή περιορισµούς στο δικαίωµα αναπαραγωγής ορισµένων 

κατηγοριών πολιτιστικών αγαθών προκειµένου να επιτρέπεται ιδιωτική χρήση χωρίς να 

απαιτείται η παροχή άδειας από τους δικαιούχους· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι µε την οδηγία 2001/29/ΕΚ τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν 

ότι τα τέλη υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τη ζηµία που υφίστανται οι δικαιούχοι 

εξαιτίας της παραγωγής αντιγράφων για ιδιωτική χρήση· 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό ποσό των τελών για αντιγραφή ιδιωτικής χρήσης 

που εισεπράχθησαν σε 23 από τα 28 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 
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υπερτριπλασιαστεί από ενάρξεως ισχύος της οδηγίας 2001/29/ΕΚ και υπερβαίνει 

σήµερα, κατά τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα 600 εκατ. ευρώ· 

H. λαµβάνοντας υπόψη ότι το τέλος για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης καταβάλλεται από 

τους καταναλωτές κατά την αγορά παραδοσιακών και ψηφιακών µέσων εγγραφής και 

υλικών και ότι συνεπώς αυτοί έχουν το δικαίωµα να γνωρίζουν την ύπαρξη και το ύψος 

του · 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές που υφίστανται όσον αφορά τα διάφορα συστήµατα 

και τα ποσοστά είσπραξης του τέλους για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης καθώς και τις 

επιπτώσεις τους στους καταναλωτές και την ενιαία αγορά· εκτιµώντας ότι είναι 

απαραίτητη η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου το οποίο θα διασφαλίζει ένα 

υψηλό επίπεδο διαφάνειας προς όφελος των δικαιούχων, των κατασκευαστών και των 

εισαγωγέων εξοπλισµού, των καταναλωτών, καθώς και των παρόχων υπηρεσιών σε 

ολόκληρη την Ένωση· 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ρυθµίσεις περί εξαιρέσεων και επιστροφών για 

επαγγελµατικές χρήσεις που έχουν θεσπιστεί στα κράτη µέλη πρέπει να είναι 

αποτελεσµατικές· 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσµα των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης, 

το περιεχόµενο µπορεί να αντιγράφεται χωρίς έκπτωση στην ποιότητα και ουσιαστικά 

χωρίς επιπλέον κόστος, πράγµα το οποίο οδηγεί στην ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών 

προτύπων και σε µεγαλύτερα δυνητικά οφέλη για το κοινό, όσον αφορά για παράδειγµα 

την πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόµενο, ενηµέρωση και εκπαίδευση που 

διαφοροποιούνται όλο και περισσότερο· 

Ένα σύστηµα λειτουργικό που χρήζει εκσυγχρονισµού και εναρµόνισης 

1. υπενθυµίζει ότι το δίκαιο για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να 

εξισορροπεί τα συµφέροντα των δηµιουργών και των καταναλωτών· στο πλαίσιο αυτό, 

θεωρεί ότι όλοι οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να 

δηµιουργούν αντίγραφα νοµίµως αποκτηθέντος περιεχοµένου για ιδιωτική χρήση· 

2. διαπιστώνει ότι τα τέλη για τα αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης αποτελούν επί του παρόντος 

πηγή εισοδήµατος η σηµασία της οποίας ποικίλλει για τις διάφορες κατηγορίες 

δικαιούχων, καθώς και µεταξύ των διαφορών κρατών µελών· 

3. τονίζει το γεγονός ότι ενώ ορισµένα κράτη µέλη επέλεξαν να θεσπίσουν εξαίρεση για 

τα αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης και αποζηµίωση για τους δικαιούχους, οι τοµείς του 

πολιτισµού και της δηµιουργίας στα κράτη µέλη που δεν επέλεξαν να επιβάλουν τέλη 

για τα αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης και υφίστανται και συµβάλλουν στην ανάπτυξη· 

4. υπογραµµίζει ότι οι µεγάλες διαφορές µεταξύ εθνικών συστηµάτων είσπραξης των 

τελών, ειδικότερα όσον αφορά τα είδη των υποκείµενων σε τέλη προϊόντων, καθώς και 

το επίπεδό τους, προκαλούν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και δηµιουργούν 

δυνατότητες για «forum shopping» (επιλογή της ευνοϊκότερης δωσιδικίας) εντός της 

εσωτερικής αγοράς· 
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5. ζητεί συνεπώς να διεξαχθεί ένας µακροπρόθεσµος διάλογος µε στόχο την ανάπτυξη 

µιας αποτελεσµατικής και σύγχρονης προσέγγισης που δεν θα βασίζεται κατ' ανάγκη σε 

ένα κατ' αποκοπή τέλος επί του εξοπλισµού καθώς και να δηµιουργηθεί ένα σύγχρονο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα εγγυάται την εφαρµογή ισότιµων όρων για τους 

δικαιούχους, τους καταναλωτές, τους κατασκευαστές και εισαγωγείς εξοπλισµού και 

παρόχους υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση· 

6. τονίζει ότι πρέπει να διεξαχθούν συζητήσεις προκειµένου να αξιολογηθεί η 

αποτελεσµατικότητα και ο αντίκτυπος του ισχύοντος συστήµατος τελών στην 

εσωτερική ψηφιακή αγορά· καλεί συνεπώς τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να 

αναζητήσουν εναλλακτικές που ανταποκρίνονται στους στόχους ενός ισόρροπου 

συστήµατος προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας και ταυτόχρονα λαµβάνουν 

υπόψη τις τρέχουσες προσδοκίες των καταναλωτών· 

7. θεωρεί επιπλέον ότι η αντιγραφή νοµίµως αποκτηθέντος περιεχοµένου για ιδιωτική 

χρήση συνιστά κανονική χρήση των αποκτηθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών από τον 

καταναλωτή, η οποία δεν προκαλεί ζηµία στα έννοµα συµφέροντα των δικαιούχων και 

ως εκ τούτου δεν δικαιολογεί οιαδήποτε αποζηµίωση· 

8. καλεί τα κράτη µέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πραγµατοποιήσουν µελέτη 

σχετικά µε τα ουσιώδη στοιχεία της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση και κυρίως, 

σχετικά µε την έννοια της «εύλογης αποζηµίωσης», η οποία δεν ρυθµίζεται επί του 

παρόντος ρητώς από την οδηγία 2001/29/ΕΚ, καθώς και σχετικά µε την έννοια της 

«ζηµίας» που υφίσταται ο δηµιουργός λόγω της αναπαραγωγής του έργου του για 

ιδιωτική χρήση χωρίς την έγκρισή του· 

Βραχυπρόθεσµες βελτιώσεις στο σύστηµα τελών 

9. καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει κοινές προσεγγίσεις όσον αφορά τα υποκείµενα σε 

τέλη προϊόντα και να θεσπίσει κοινά κριτήρια για τις διαδικασίες διαπραγµάτευσης 

όσον αφορά την επιβολή τελών για ιδιωτικά αντίγραφα, µε στόχο να επιβληθεί ένα για 

τους καταναλωτές και τους δηµιουργούς διαφανές, δίκαιο και ενιαίο σύστηµα· 

10. συνιστά, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα απόφαση στην υπόθεση C-462/09 (Opus), 

σε περίπτωση διασυνοριακών συναλλαγών, τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης να 

επιβάλλονται στο κράτος µέλος, στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο τελικός χρήστης που 

έχει αγοράσει το προϊόν· 

11. φρονεί συνεπώς ότι για την αποφυγή διπλής καταβολής σε περίπτωση διασυνοριακών 

συναλλαγών, τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης για ένα προϊόν θα πρέπει να 

εισπράττονται µόνο µια φορά από έναν οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ενός 

κράτους µέλους και ότι τα αχρεωστήτως καταβληθέντα τέλη σε κράτος µέλος 

διαφορετικό από εκείνο του τελικού χρήστη θα πρέπει να επιστρέφονται· 

12. εκτιµά ότι οι καταναλωτές πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε το ύψος, τον σκοπό και 

τη χρήση των τελών που καταβάλλουν· καλεί συνεπώς µετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 

και τα κράτη µέλη, σε συνεννόηση µε τους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς, τους 

λιανοπωλητές και τις ενώσεις καταναλωτών, να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές µε 

σαφή τρόπο στους καταναλωτές· 
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13. καλεί τα κράτη µέλη να θεσπίσουν διαφανείς κανόνες εξαίρεσης  για επαγγελµατικές 

χρήσεις προκειµένου να διασφαλιστεί, σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της 

ΕΕ, ότι αυτές απαλλάσσονται και στην πράξη από τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής 

χρήσης· 

∆ιαφάνεια όσον αφορά την διάθεση των τελών 

14. τονίζει ότι επιβάλλεται µεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη ροή των τελών που 

συγκεντρώνονται, κατανέµονται και καταβάλλονται στους δηµιουργούς από τις 

εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, για παράδειγµα µέσω ετήσιας δηµοσιοποίησης των 

ποσών που χρησιµοποιούνται για κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς· 

Τεχνικά µέσα προστασίας  

15. τονίζει ότι τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν εξαιρέσεις στον τοµέα της προστασίας 

της πνευµατικής ιδιοκτησίας, προκειµένου οι πολίτες να µπορούν να αντιγράφουν 

ελεύθερα το µουσικό και οπτικοακουστικό υλικό τους από ένα µέσο σε άλλο χωρίς να 

ζητούν άδεια από τους δικαιούχους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην 

πράξη η ελευθερία αυτή ενδέχεται να περιορίζεται µε ορισµένα τεχνικά µέτρα 

προστασίας· 

16. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει στο πλαίσιο των εξαιρέσεων για τα ιδιωτικά 

αντίγραφα τις επιπτώσεις των τεχνικών µέτρων προστασίας στο δικαίωµα παραγωγής 

αντιγράφων για ιδιωτική χρήση και στην εύλογη αποζηµίωση των δηµιουργών· 

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την 

Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών. 

Or. en 

 

 


