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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. λαμβάνει γνώση της σύστασης της Επιτροπής και την καλεί να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατό, μετά από στενή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και μετά 
από ενδελεχή έρευνα της αγοράς, κατάλληλη νομική πρόταση με σκοπό την 
αποτελεσματική ρύθμιση της συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στη μουσική βιομηχανία, λαμβάνοντας 
υπόψη την ιδιαιτερότητα της ψηφιακής εποχής και την ανάγκη να επιτευχθεί ισορροπία
μεταξύ της εξασφάλισης της ευρωπαϊκής πολιτισμικής πολυμορφίας, της διατήρησης των 
τοπικών ρεπερτορίων, της προώθησης της δημιουργικότητας και της προστασίας των 
συμφερόντων τόσο των δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όσο και των 
εμπορικών χρηστών·

2. λυπάται διότι η Επιτροπή, πριν να εγκρίνει τη σύστασή της, δεν ανέλαβε μια διαδικασία 
ευρείας και εις βάθος διαβούλευσης με τις ενδιαφερόμενες πλευρές και με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τονίζει δε την ανάγκη για μια κατάλληλη διαβούλευση με όλες τις 
κατηγορίες δικαιούχων δικαιωμάτων σε οιαδήποτε μελλοντική ρυθμιστική 
δραστηριότητα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, με σκοπό να εγγυηθεί τη δίκαιη και 
ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των συμφερόντων·

3. αναγνωρίζει ότι ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός στη συλλογική διαχείριση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στη μουσική 
βιομηχανία δύναται, αν είναι θεμιτός και διέπεται από διαφάνεια, καθώς και υπό τις 
σωστές συνθήκες, να διασφαλίσει τη θέση των δημιουργών στην Ευρώπη 
(περιλαμβανομένων των τοπικών δημιουργών και των ρεπερτορίων μειοψηφίας) και να 
ενισχύσει την πολιτισμική πολυμορφία στην Ευρώπη·

4. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατάλληλες πρωτοβουλίες με σκοπό να εξασφαλισθεί
στο πλατύ κοινό απρόσκοπτη πρόσβαση στα ρεπερτόρια, περιλαμβανομένων των 
μικρότερων ή των τοπικών ρεπερτορίων, σύμφωνα με τη Σύμβαση της UNESCO για την 
προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, δεδομένης 
της ιδιαιτερότητας της ψηφιακής εποχής, αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις άμεσες και 
έμμεσες επιπτώσεις τους σε ό,τι αφορά τη γενική θέση των δημιουργών και την 
πολιτισμική ποικιλομορφία·

5. βεβαιώνει ότι η μουσική δεν είναι εμπόρευμα και ότι οι συλλογικοί διαχειριστές 
δικαιωμάτων (ΣΔΔ) είναι κατά κύριο λόγο μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και, κατά 
συνέπεια, η καθιέρωση ενός συστήματος το οποίο θα βασίζεται σε έναν ανταγωνισμό 
χωρίς περιορισμούς, ενδέχεται να μην εξυπηρετεί τα συμφέροντα των δημιουργών και την 
προώθηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και της δημιουργικότητας στην Ευρώπη·

6. κατανοεί και υποστηρίζει τις διατάξεις σχετικά με τη δυνατότητα που διαθέτουν οι
δικαιούχοι δικαιωμάτων να επιλέγουν συλλογικούς διαχειριστές δικαιωμάτων (ΣΔΔ), να 
καθορίζουν τα παραχωρηθέντα επιγραμμικά δικαιώματα και τα εδαφικά όρια εφαρμογής 
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τους, καθώς και με το δικαίωμα να αφαιρούν τα εν λόγω δικαιώματα από τον ΣΔΔ ή να 
τα μεταβιβάζουν σε άλλον ΣΔΔ· τονίζει τη σημασία του να λαμβάνεται υπόψη η 
αποτελεσματική ή μη συνεργασία μεταξύ  ΣΔΔ, προκειμένου ιδίως να διαφυλάσσονται τα 
συμφέροντα των μικρότερων και των τοπικών δικαιούχων δικαιωμάτων και, σε τελευταία 
ανάλυση, η πολιτισμική πολυμορφία·

7. εκφράζει την ανησυχία του για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες ορισμένων διατάξεων της 
σύστασης στα τοπικά ρεπερτόρια και στην πολιτιστική πολυμορφία, καθώς ενδέχεται να 
εγκυμονεί ο κίνδυνος της συγκέντρωσης δικαιωμάτων από μεγαλύτερους ΣΔΔ· θεωρεί ότι 
πρέπει να αξιολογείται ο αντίκτυπος οποιασδήποτε πρωτοβουλίας για την καθιέρωση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαχειριστών δικαιωμάτων στην προσπάθειά τους να 
προσελκύσουν προσοδοφόρους δικαιούχους δικαιωμάτων·

8. πιστεύει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το σύστημα των συμφωνιών αμοιβαίας
εκπροσώπησης, καθώς παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους εμπορικούς και ιδιώτες 
χρήστες να διαθέτουν ισότιμη πρόσβαση, χωρίς διακρίσεις, στο παγκόσμιο ρεπερτόριο, 
διασφαλίζει την καλύτερη προστασία για τους δικαιούχους δικαιωμάτων, εγγυάται 
ουσιαστική πολιτισμική πολυμορφία και τονώνει τον θεμιτό ανταγωνισμό στην 
εσωτερική αγορά·

9. πιστεύει ότι η δυνατότητα των δικαιούχων δικαιωμάτων να επιλέγουν ΣΔΔ, ανεξάρτητα 
από το κράτος μέλος στο οποίο αυτός ευρίσκεται, θα δώσει μεν ώθηση στον ανταγωνισμό 
στην εσωτερική αγορά, αλλά θα πρέπει:

- να συνοδεύεται από κατάλληλα μέτρα για την περιφρούρηση και προαγωγή της 
ποικιλότητας της πολιτισμικής έκφρασης, προσφέροντας κυρίως στους χρήστες μεγάλα 
και ποικίλα ρεπερτόρια, ιδίως δε τοπικά ρεπερτόρια,

- να εξασφαλίζει τον δίκαιο, και όσο το δυνατόν αμεσότερο, επιμερισμό των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ των δικαιούχων δικαιωμάτων, 
ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή της κατοικίας τους, 

- να μην επιτρέπει στους πλέον προσοδοφόρους δικαιούχους δικαιωμάτων αν ενισχύουν 
την κυριαρχία τους εις βάρος των δικαιούχων με χαμηλότερα κέρδη·

κατά συνέπεια, θα πρέπει να εκτιμηθούν καλύτερα οι όποιες συνέπειες·

10. θεωρεί επίσης ότι τα συμφέροντα των δημιουργών και συνεπώς της πολιτισμικής 
πολυμορφίας στην Ευρώπη θα εξυπηρετηθούν καλύτερα με την καθιέρωση θεμιτού και 
διαφανούς συστήματος ανταγωνισμού που αποτρέπει την προς τα κάτω συμπίεση των 
εισοδημάτων των δημιουργών·

11. χαιρετίζει οποιαδήποτε προσπάθεια τόνωσης του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, 
καθώς και τον στόχο της προώθησης της διεθνούς διανομής των ευρωπαϊκών μουσικών 
έργων, ανεξάρτητα από τον ΣΔΔ που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα, έχοντας 
κατά νου ότι κάθε ρεπερτόριο, ασχέτως του εάν είναι ευρύτερα γνωστό, πρέπει να 
τυγχάνει ίσης μεταχείρισης· 

12. είναι πεπεισμένο ότι το ισχύον σύστημα των εθνικών ΣΔΔ θα συνεχίσει να διαδραματίζει 
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σημαντικό ρόλο όσον αφορά την παροχή κοινωνικής στήριξης στους μειονοτικούς 
δημιουργούς και την προώθηση της πολιτισμικής πολυμορφίας, αν και βεβαίως υπό 
συνθήκες μεγαλύτερου ανταγωνισμού·

13. επισημαίνει ότι το ισχύον δίκτυο εθνικών ΣΔΔ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε ό,τι 
αφορά την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την προώθηση νέου ευρωπαϊκού 
ρεπερτορίου και του ρεπερτορίου μειονοτήτων και ότι αυτό δεν πρέπει να απωλεσθεί·

14. θεωρεί επίσης ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και ολοκληρωμένη λειτουργία 
του συστήματος της αμοιβαιότητας προς όφελος όλων των δικαιούχων δικαιωμάτων, 
είναι ζωτικής σημασίας το να απαγορευθεί οιαδήποτε μορφή αποκλειστικής 
εξουσιοδότησης μεταξύ των μεγάλων δικαιούχων δικαιωμάτων και των ΣΔΔ για την 
απευθείας συλλογή δικαιωμάτων πνευματικής ιδικοκτησίας σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς 
αυτό θα οδηγήσει στην ταχεία εξάλειψη των εθνικών ΣΔΔ και στην υπονόμευση της 
θέσης του μειονοτικού ρεπερτορίου και κατ' επέκταση της πολιτισμικής πολυμορφίας 
στην Ευρώπη·

15. χαιρετίζει την έκκληση για άσκηση καλύτερης διαχείρισης από την πλευρά των ΣΔΔ 
βελτιώνοντας τους κανόνες διαφάνειας, αμεροληψίας και λογοδοσίας·

16. καλεί τα κράτη μέλη και τους συλλογικούς διαχειριστές δικαιωμάτων να διασφαλίσουν τη 
δίκαιη εκπροσώπηση όλων των κατηγοριών δικαιούχων δικαιωμάτων μεταξύ των 
συλλογικών διαχειριστών δικαιωμάτων και, συνεπώς, την ισόρροπη συμμετοχή στην 
εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων·

17. θεωρεί ότι πρέπει να διατηρηθεί το σημερινό σύστημα αμοιβαίας συλλογής δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδικοκτησίας, ώστε ο ανταγωνισμός να καθιερωθεί επί τη βάσει των 
υπηρεσιών που μπορούν να παράσχουν και των χρηματικών προμηθειών που χρεώνουν οι 
ΣΔΔ, οι δε χρήστες να επιβαρύνονται με βάση την τιμή που εφαρμόζει ο ΣΔΔ στη χώρα 
που χρησιμοποιείται η μουσική· καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι 
εμπορικοί χρήστες υποβάλλουν αίτηση για την απαιτούμενη νόμιμη αδειοδότηση και
καταβάλλουν δεόντως τα συμπεφωνηθέντα πνευματικά δικαιώματα σε όλες τις 
κατηγορίες των δικαιούχων·

18. θεωρεί ότι όποτε τα δικαιώματα τυγχάνουν συλλογικής διαχείρισης, πρέπει να 
θεσπίζονται στα κράτη μέλη δίκαιοι και αποτελεσματικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών 
που να διασφαλίζουν ότι τόσο οι κάτοχοι δικαιωμάτων όσο και οι χρήστες έχουν 
πρόσβαση σε κάπιο μέσο επίλυσης διαφορών, υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος όλων 
σε τελική δικαστική αναθεώρηση·

19. υποστηρίζει την ιδέα ότι οι ΣΔΔ θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να παρέχουν σε εμπορικούς 
χρήστες που εδρεύουν οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση άδειες πανευρωπαϊκής 
ισχύος και για πολλαπλά ρεπερτόρια, για την επιγραμμική χρήση του ρεπερτορίου τους 
(συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης από την κινητή τηλεφωνία), με βάση δίκαιους και 
μετά από επί μέρους διαπραγματεύσεις συμπεφωνημένους όρους, χωρίς διακρίσεις 
μεταξύ των χρηστών· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις συνέπειες μιας καθολικής 
άδειας για επιγραμμικές υπηρεσίες και τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεάσει την 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση των δημιουργών·
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20. πιστεύει ότι η ύπαρξη μηχανισμών ενιαίας εξυπηρέτησης σύμφωνα με τους οποίους οι 
εμπορικοί χρήστες θα μπορούν να εξασφαλίζουν άδεια όσον αφορά το παγκόσμιο 
ρεπερτόριο για την εδαφική επικράτεια που τη χρειάζονται, σε συνδυασμό με έναν υψηλό 
βαθμό προστασίας των δικαιούχων δικαιωμάτων αποφεύγοντας το «forum-shopping» 
(δηλαδή να αναζητούν οι χρήστες τους ΣΔΔ που παρέχουν τις φθηνότερες άδειες), θα 
πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της στενής συνεργασίας μεταξύ των ΣΔΔ.
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