
PR\638464EL.doc PE 380.834v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
2006/2008(INI)

7.11.2006

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, σχετικά με τη 
συλλογική διασυνοριακή διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων για τις νόμιμες επιγραμμικές 
(online) μουσικές υπηρεσίες (2005/737/ΕΚ)
(2006/2008(INI))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγήτρια: Katalin Lévai



PE 380.834v01-00 2/13 PR\638464EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ......................................................................................................9



PR\638464EL.doc 3/13 PE 380.834v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, σχετικά με τη συλλογική 
διασυνοριακή διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των 
συγγενικών δικαιωμάτων για τις νόμιμες επιγραμμικές (online) μουσικές υπηρεσίες 
(2005/737/ΕΚ)
(2006/2008(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, σχετικά με τη 
συλλογική διασυνοριακή διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των 
συγγενικών δικαιωμάτων για τις νόμιμες επιγραμμικές (online) μουσικές υπηρεσίες
(2005/737/ΕΚ)1 (εφεξής «η σύσταση»),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα 
άρθρα 95 και 151 αυτής,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα II-77 και II-82 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο III-181 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη τις διεθνείς συμφωνίες που ισχύουν για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα της μουσικής, και συγκεκριμένα τη Σύμβαση της Ρώμης της 26ης 
Οκτωβρίου 1961 περί της προστασίας των καλλιτεχνών ερμηνευτών ή εκτελεστών, των 
παραγωγών φωνογραφημάτων και των ραδιοφωνικών οργανισμών, τη Σύμβαση της 
Βέρνης περί της προστασίας των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, τη Συνθήκη του 
ΠΟΔΙ της 20ής Δεκεμβρίου 1996 για την πνευματική ιδιοκτησία, τη συνθήκη του ΠΟΔΙ 
της 20ής Δεκεμβρίου 1996 για τις ερμηνείες και εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα, 
καθώς και τη Συμφωνία του ΠΟΕ της 15ης Απριλίου 1994 για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS),

– έχοντας υπόψη την κοινοτική νομοθεσία («κοινοτικό κεκτημένο») στον τομέα των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για 
τα δικαιώματα στον τομέα της μουσικής, και συγκεκριμένα την οδηγία 92/100/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1992 σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα 
δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον 
τομέα των προϊόντων της διανοίας2, την οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης 
Σεπτεμβρίου 1993 περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωμα του 
δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυφορικές 
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση3, την οδηγία 93/98/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 για την εναρμόνιση της διάρκειας προστασίας 

  
1 ΕΕ L 276 της 21.10.2005, σελ. 54.
2 ΕΕ L 346 της 27.11.1992, σελ. 61.
3 ΕΕ L 248 της 6.10.1993, σελ. 15.
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του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενών δικαιωμάτων1 και 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 πληροφορίας2,

– έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής σχετικά με το δικαίωμα δημιουργού και 
τα συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία των πληροφοριών (COM(1995)0382),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαΐου 2003 σχετικά με την προστασία των 
καλλιτεχνών του οπτικοακουστικού τομέα3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με το κοινοτικό 
πλαίσιο για τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας 
και των συγγενών δικαιωμάτων4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη 
διαχείριση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων 
στην εσωτερική αγορά (COM(2004)0261),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0000/2006),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε επαρκείς διαβουλεύσεις με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς πριν από την έγκριση της σύστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι
πρέπει να πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις με όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων 
δικαιωμάτων σχετικά με ενδεχόμενες μελλοντικές ενέργειες ρύθμισης στον τομέα αυτόν, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η δίκαιη και ισόρροπη εκπροσώπηση των συμφερόντων 
τους,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστά απαράδεκτη παράλειψη της Επιτροπής το γεγονός ότι 
δεν συμπεριέλαβε το Κοινοβούλιο στην όλη διαδικασία, ιδίως λαμβανομένου υπόψη του 
προαναφερόμενου ψηφίσματός του της 15ης Ιανουαρίου 2004, τη στιγμή που είναι 
προφανές ότι η σύσταση δεν περιορίζεται σε απλή ερμηνεία ή συμπλήρωση των 
υφιστάμενων κανόνων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι επελέγη μια προσέγγιση 
«χαλαρής νομοθεσίας» χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και χωρίς την επίσημη 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, παρακάμπτοντας έτσι τη δημοκρατική 
διαδικασία, ιδίως δεδομένου ότι η πρωτοβουλία που ελήφθη έχει ήδη επηρεάσει τη λήψη 
αποφάσεων στην αγορά, πλήττοντας ενδεχομένως τον ανταγωνισμό και την πολιτιστική
ποικιλομορφία,

  
1 ΕΕ L 290 της 24.11.1993, σελ. 9.
2 ΕΕ L 6 της 10.01.2002, σελ. 70. 
3 ΕΕ C 67 E της 17.3.2004, σελ. 293.
4 ΕΕ C 92 E της 16.4.2004, σελ. 425.
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι πιθανές απειλές και να 
εξευρεθεί μια εύλογη ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μουσική δεν αποτελεί εμπόρευμα και ότι οι συλλογικοί 
διαχειριστές δικαιωμάτων (ΣΔΔ) είναι κατά βάση μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση ενός συστήματος βασισμένου στον ανεξέλεγκτο 
ανταγωνισμό μπορεί να μην εξυπηρετεί τα συμφέροντα των δικαιούχων δικαιωμάτων 
ούτε την προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της δημιουργικότητας,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικοί ΣΔΔ θα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην παροχή στήριξης για την προώθηση νέων δικαιούχων δικαιωμάτων 
και δικαιούχων δικαιωμάτων ειδικού ρεπερτορίου, καθώς και για την προαγωγή της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας, της δημιουργικότητας και του τοπικού ρεπερτορίου,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγαλύτερος, αλλά ελεγχόμενος, ανταγωνισμός στον τομέα της 
συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων στον τομέα της μουσικής μπορεί να είναι ωφέλιμος για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και να στηρίζει την πολιτιστική ποικιλομορφία, εφόσον είναι δίκαιος 
και διαφανής και αφορά μόνο την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας χωρίς να 
επηρεάζεται η αξία των δικαιωμάτων,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι επικρατεί ανησυχία σχετικά με τις δυνητικά αρνητικές 
επιπτώσεις ορισμένων διατάξεων της σύστασης στα τοπικά ρεπερτόρια και στην 
πολιτιστική ποικιλομορφία, δεδομένου του ενδεχόμενου κινδύνου ενίσχυσης της 
συγκέντρωσης των δικαιωμάτων σε μεγαλύτερους ΣΔΔ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αντίκτυπος οποιασδήποτε πρωτοβουλίας για την εισαγωγή του ανταγωνισμού μεταξύ των 
διαχειριστών δικαιωμάτων για την προσέλκυση των πιο κερδοφόρων δικαιούχων 
δικαιωμάτων θα πρέπει να εξεταστεί και να εκτιμηθεί σε σχέση με τις αρνητικές 
επιπτώσεις μιας τέτοιας προσέγγισης στους μικρότερους δικαιούχους δικαιωμάτων και 
στην πολιτιστική ποικιλομορφία,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα των δικαιούχων δικαιωμάτων και των χρηστών να 
επιλέγουν έναν ΣΔΔ ανεξαρτήτως του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι πρέπει: 
- να συνοδεύεται από κατάλληλα μέτρα διασφάλισης και προαγωγής της 

ποικιλομορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, κυρίως μέσω της προσφοράς μεγάλων 
διαφοροποιημένων ρεπερτορίων στους χρήστες, περιλαμβανομένων ιδίως των
τοπικών και ειδικών ρεπερτορίων,

- να διασφαλίζει ότι όλοι οι δικαιούχοι δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή 
του τόπου διαμονής τους, λαμβάνουν δίκαιο μερίδιο από τις αμοιβές με όσο το 
δυνατόν αμεσότερο τρόπο,

- να μην επιτρέπει στους πιο κερδοφόρους δικαιούχους δικαιωμάτων να ενισχύουν την 
κυριαρχία τους εις βάρος των λιγότερο κερδοφόρων δικαιούχων δικαιωμάτων,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο σύστημα της αμοιβαίας συλλογής των αμοιβών 
πρέπει να διατηρηθεί, προκειμένου αφενός η εισαγωγή του ανταγωνισμού να βασιστεί
στις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν οι ΣΔΔ και στην προμήθεια που χρεώνουν,
αφετέρου οι χρήστες να αποκτούν άδειες βάσει του τιμολογίου που ισχύει στη χώρα όπου 
θα πραγματοποιηθεί η εκμετάλλευση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, και 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εμπορικοί χρήστες 
αιτούνται τις απαραίτητες νομικές άδειες και καταβάλλουν κανονικά δίκαιες αμοιβές σε 
όλες τις κατηγορίες δικαιούχων δικαιωμάτων,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΔ πρέπει να είναι ελεύθεροι να παρέχουν στους εμπορικούς 
χρήστες που έχουν την έδρα τους σε χώρα της ΕΕ πανευρωπαϊκές άδειες πολλαπλών 
ρεπερτορίων για διασυνοριακή και επιγραμμική χρήση (περιλαμβανομένης της κινητής 
τηλεφωνίας και άλλων ψηφιακών δικτύων), εφόσον είναι σε θέση να διαχειρίζονται 
καταλλήλως την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων για τα οποία χορηγείται άδεια, και
λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες άδειες πολλαπλής εδαφικής ισχύος θα πρέπει να 
χορηγούνται με δίκαιους όρους κατόπιν ατομικής διαπραγμάτευσης, χωρίς διακρίσεις 
μεταξύ των χρηστών και των διαφορετικών τεχνολογικών πλατφορμών, ώστε οι 
αδειοδοτικές πρακτικές των ΣΔΔ να μην καταλήγουν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
μεταξύ των διαφόρων χρηστών των δικαιωμάτων και των διαφόρων τεχνολογικών μέσων 
μετάδοσης,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να συνεχιστεί η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης («one-stop-shop», όπου οι εμπορικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 
αποκτούν άδεια για το παγκόσμιο ρεπερτόριο η οποία καλύπτει το έδαφος για το οποίο τη 
χρειάζονται), θα πρέπει να διατηρηθεί το υφιστάμενο σύστημα της αμοιβαίας συλλογής 
αμοιβών, σε συνδυασμό με ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιούχων δικαιωμάτων, 
ώστε να αποτραπεί η συρρίκνωση των εσόδων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα 
είναι δυνατή η χορήγηση ανεπιθύμητων αποκλειστικών εντολών εκπροσώπησης,
επιζήμιων για τον δίκαιο ανταγωνισμό,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να βελτιωθεί η διοίκηση των ΣΔΔ μέσω της θέσπισης 
ενισχυμένων κανόνων για την αλληλεγγύη, τη διαφάνεια, την αποφυγή των διακρίσεων 
και τον έλεγχο, σε συνδυασμό με κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς στα κράτη 
μέλη,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δημιουργηθούν δίκαιοι, αμερόληπτοι και 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών στα κράτη μέλη για όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει μια λεπτομερή αξιολόγηση 
αντικτύπου των πιθανών αποτελεσμάτων και των κινδύνων της χορήγησης αδειών 
πολλαπλής εδαφικής ισχύος και πολλαπλών ρεπερτορίων για επιγραμμικές υπηρεσίες, 
όπου θα συνεκτιμάται πλήρως η πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική διάσταση,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται κοινά εργαλεία και συγκρίσιμες παράμετροι για τον 
συντονισμό των τομέων δραστηριότητας των ΣΔΔ, ώστε να βελτιωθεί η μεταξύ τους 
συνεργασία και να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευπρόσδεκτη κάθε προσπάθεια τόνωσης του ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά και προώθησης της διεθνούς διανομής των ευρωπαϊκών μουσικών 
έργων, ανεξαρτήτως του ΣΔΔ που διαχειρίζεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι κάθε ρεπερτόριο, είτε είναι ευρέως γνωστό είτε 
όχι, θα πρέπει να τυγχάνει ισότιμης αντιμετώπισης,

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν –και κατόπιν στενών 
διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη– πρόταση για τη θέσπιση μιας ευέλικτης 
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οδηγίας-πλαίσιο από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη διαδικασία της 
συναπόφασης, με στόχο τη ρύθμιση της συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στη μουσική βιομηχανία, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ψηφιακής εποχής και 
προστατεύοντας την ευρωπαϊκή πολιτιστική ποικιλομορφία, τους μικρούς φορείς και τα 
τοπικά ρεπερτόρια·

2. τονίζει ότι η προτεινόμενη οδηγία δεν θα πρέπει κατ’ ουδένα τρόπο να πλήττει την 
ανταγωνιστικότητα των υποκείμενων δημιουργικών επιχειρήσεων, την 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ΣΔΔ ή την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση των δικαιωμάτων – ιδίως των 
μικρών δικαιούχων δικαιωμάτων και χρηστών – και ότι πρέπει:
- να διασφαλίζει υψηλό βαθμό προστασίας για τους δικαιούχους δικαιωμάτων,

- να βασίζεται στην αλληλεγγύη και την επαρκή και δίκαιη ισορροπία μεταξύ των 
δικαιούχων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των ΣΔΔ,

- να προβλέπει τη δημοκρατική, διαφανή και επιδεχόμενη ελέγχου διοίκηση των ΣΔΔ, 
μεταξύ άλλων θεσπίζοντας ελάχιστα πρότυπα για τις οργανωτικές δομές, τη 
διαφάνεια, τον έλεγχο και τα ένδικα μέσα,

- να προωθεί τη δημιουργικότητα και την πολιτιστική ποικιλομορφία,

- να επιτρέπει μόνο τον δίκαιο και ελεγχόμενο ανταγωνισμό, χωρίς εδαφικούς 
περιορισμούς, αλλά με τα απαραίτητα και κατάλληλα ποιοτικά κριτήρια για τη 
συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

- να αποτρέπει τη συρρίκνωση των επιπέδων των αμοιβών και την υπερβολική 
συγκέντρωση ισχύος στην αγορά και ρεπερτορίων,

- να διατηρεί τον πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των ΣΔΔ, διασφαλίζοντας παράλληλα 
ότι διαχειρίζονται τους πόρους των δικαιούχων δικαιωμάτων και παρέχουν υπηρεσίες 
στους χρήστες και στους δικαιούχους δικαιωμάτων με τον αποδοτικότερο δυνατό
τρόπο, 

- να παρέχει στους χρήστες υψηλό επίπεδο νομικής ασφάλειας και να διατηρεί τη 
διαθεσιμότητα του παγκόσμιου ρεπερτορίου μέσω της χορήγησης αδειών,

- να προωθεί την ικανότητα των δικαιούχων δικαιωμάτων να αναπτύξουν μια νέα γενιά 
μοντέλων συλλογικής χορήγησης αδειών για επιγραμμικές χρήσεις της μουσικής σε 
ολόκληρη την ΕΕ, τα οποία θα είναι περισσότερο προσαρμοσμένα στο επιγραμμικό 
περιβάλλον,

- να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις μελλοντικές ανάγκες μιας οργανωμένης 
επιγραμμικής αγοράς, χωρίς να απειλείται ο δίκαιος ανταγωνισμός και η πολιτιστική 
ποικιλομορφία,

- να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές μορφές των νόμιμων επιγραμμικών μουσικών 
υπηρεσιών και να θεσπίζει συγκεκριμένους κανόνες για την προώθηση της ανάπτυξής 
τους·
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3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προτού υπεισέλθει στην ανάλυση των θετικών στοιχείων, η εισηγήτρια επιθυμεί να 
επισημάνει ότι εγκρίνει πλήρως τις προτάσεις που διατυπώνονται στη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Πολιτισμού, μερικές από τις οποίες έχει συμπεριλάβει στο σχέδιο έκθεσης που 
συνέταξε.

Εισαγωγή

Περίπου το 5-7% του ΑΕγχΠ της ΕΕ προέρχεται από αγαθά και υπηρεσίες που 
προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα. Το 
γεγονός αυτό αναδεικνύει τη μεγάλη σημασία που έχει η σωστή διαχείριση των δικαιωμάτων 
αυτών, σε συνδυασμό με την επιβολή τους, ιδίως στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε.

Στις 18.10.2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια σύσταση σχετικά με τη διασυνοριακή 
διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τις νόμιμες επιγραμμικές (online) 
μουσικές υπηρεσίες, βάσει του άρθρου 211 ΕΚ. Ο Επίτροπος McCreevy περιέγραψε τη 
σύσταση ως «πράξη χαλαρής νομοθεσίας» που στόχο έχει να δώσει στην αγορά μια ευκαιρία 
να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση1.

Η σύσταση έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στην αγορά των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και ήδη οι μεγάλοι φορείς της αγοράς ενεργούν βάσει αυτής. Είναι σαφές ότι η 
σύσταση δεν περιορίζεται απλώς στην ερμηνεία και τη συμπλήρωση των υφιστάμενων 
κανόνων και ότι οι επιπτώσεις της έχουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας πλήρους ρυθμιστικής 
πρωτοβουλίας.

Ο βασικός στόχος της σύστασης είναι να προσαρμόσει τη συλλογική διαχείριση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τις επιγραμμικές μουσικές υπηρεσίες στην 
ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην ανάδειξη μιας νέας γενιάς 
διασυνοριακών εμπορικών χρηστών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (δηλαδή, των 
φορέων παροχής επιγραμμικών μουσικών υπηρεσιών).

Πρέπει να τονιστεί, ωστόσο, ότι οι ίδιες αρχές που ισχύουν για τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τις επιγραμμικές μουσικές υπηρεσίες μπορούν –
και εν ευθέτω χρόνο είναι πολύ πιθανόν– να ισχύσουν και στο απογραμμικό (offline) 
περιβάλλον, καθώς και στις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις. Το προηγούμενο που 
δημιουργείται στο επιγραμμικό περιβάλλον αποτελεί, ως εκ τούτου, βάση για τη μελλοντική 
εξέλιξη της ευρύτερης αγοράς των δικαιωμάτων του δημιουργού, γεγονός που υπογραμμίζει 
και αυτό με τη σειρά του τη σημασία που έχει κάθε πρωτοβουλία στον τομέα αυτόν.

Για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, πρέπει να σημειωθεί ότι επικρατεί προβληματισμός στους 
μικρούς ΣΔΔ και στους δικαιούχους δικαιωμάτων για το γεγονός ότι, στην πράξη, η σύσταση 
έχει εκληφθεί ως σαφές σήμα προς τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες να αποσύρουν το 
αποκαλούμενο «διεθνές» ρεπερτόριο που ελέγχουν από το δίκτυο των εθνικών οργανισμών 

  
1 SPEECH/05/588.



PE 380.834v01-00 10/13 PR\638464EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων (ΣΔΔ) και να το αναθέσουν σε έναν ή σε πολύ λίγους 
μεγάλους ΣΔΔ με αποκλειστική εντολή εκπροσώπησης των δικαιωμάτων αυτών σε ολόκληρη 
την ΕΕ.

Αντίθετα με τον δεδηλωμένο στόχο της σύστασης για την προώθηση του δίκαιου 
ανταγωνισμού, μια τέτοια ενέργεια μπορεί αποβεί ζημιογόνος για τον ανταγωνισμό, καθώς 
είναι πιθανό να οδηγήσει σε de facto ολιγοπώλιο, με την ισχύ της αγοράς να συγκεντρώνεται 
στα χέρια λίγων μεγάλων δικαιούχων δικαιωμάτων και ενός εξίσου μικρού αριθμού μεγάλων 
ΣΔΔ. Αποτελεί επίσης σημαντική απειλή για την ευρωστία και τη δυναμικότητα της
πολιτιστικής ποικιλομορφίας στην Ευρώπη, διότι η απόσυρση του διεθνούς ρεπερτορίου από 
το δίκτυο των εθνικών ΣΔΔ είναι πιθανό να οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών εθνικών ΣΔΔ εις 
βάρος των τοπικών και ειδικών ρεπερτορίων.

Η έγκριση της σύστασης από την Επιτροπή έχει στερήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και τα κράτη μέλη την ευκαιρία να συνεισφέρουν σε μια διαδικασία αλλαγής που θα έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στον μελλοντικό ανταγωνισμό στον εν λόγω τομέα και στην 
πολιτιστική ποικιλομορφία στην Ευρώπη. Το ζήτημα, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό και 
η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβεβλημένη.

Το Κοινοβούλιο πρέπει να μπορέσει να επιτελέσει τον ρόλο του στη δημοκρατική διαδικασία. 
Η Επιτροπή, πρέπει, ως εκ τούτου, να κληθεί να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν μια 
πρόταση για τη θέσπιση μιας κατάλληλης δεσμευτικής νομοθετικής πράξης στον τομέα 
αυτόν, που θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη διαδικασία της 
συναπόφασης.

Η λειτουργία της αγοράς

Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης είναι ενώσεις δημιουργών ή άλλων δικαιούχων 
δικαιωμάτων, όπως οι δισκογραφικές εταιρείες. Έχουν συσταθεί για τη συλλογή και την 
απόδοση των αμοιβών στους δικαιούχους δικαιωμάτων σε συλλογική βάση. Στην πράξη, οι 
ΣΔΔ απολαύουν ενός (φυσικού) μονοπωλίου στην εθνική αγορά. Οι δικαιούχοι δικαιωμάτων 
εκπροσωπούνται στο έδαφος του κάθε κράτους άμεσα από τον ΣΔΔ και στις τρίτες χώρες 
μέσω αμοιβαίων συμφωνιών που συνάπτονται διμερώς μεταξύ του ΣΔΔ που έχουν επιλέξει 
και όλων των άλλων ΣΔΔ στην Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο.

Εδώ και δεκαετίες, η ευρωπαϊκή και η διεθνής αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
μουσικών έργων λειτουργεί βάσει αυτού του δικτύου διμερών συμφωνιών. Αυτό το 
«σύστημα των αμοιβαίων συμφωνιών» προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης
στους χρηστές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (δηλαδή, οι χρήστες μπορούν να 
λαμβάνουν άδεια από έναν ΣΔΔ για το παγκόσμιο ρεπερτόριο, προκειμένου να το 
εκμεταλλευτούν στην εθνική επικράτεια όπου βρίσκεται ο ΣΔΔ), διασφαλίζει την κατάλληλη 
παρακολούθηση της παγκόσμιας αγοράς, ώστε οι δικαιούχοι δικαιωμάτων να αμείβονται 
καταλλήλως, και παρέχει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό επιβολής των δικαιωμάτων για 
όλους τους ενδιαφερόμενους εθνικούς και διεθνείς δικαιούχους δικαιωμάτων.
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Το σύστημα αυτό διασφαλίζει ότι εκπροσωπούνται ικανοποιητικά στην αγορά και ότι 
λαμβάνουν το δίκαιο μερίδιο τους από τις αμοιβές όχι μόνον οι μεγάλοι δικαιούχοι 
δικαιωμάτων αλλά και οι μικροί και τοπικοί δημιουργοί.

Οι αλλαγές της αγοράς και η εισαγωγή του ανταγωνισμού

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης της ευρωπαϊκής μουσικής αγοράς, είναι απαραίτητο να 
εισαχθεί ο ελεγχόμενος ανταγωνισμός, προκειμένου να συμβαδίζει με τις αλλαγές που 
συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, τις τεχνολογικές εξελίξεις, την ανάδειξη νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων και τις συνεπακόλουθες αλλαγές των προτιμήσεων και της 
συμπεριφοράς των καταναλωτών.

Η σύσταση αποσκοπεί στην εκχώρηση μεγαλύτερης ελευθερίας στους δικαιούχους 
δικαιωμάτων να επιλέγουν τον ΣΔΔ που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τους. Άλλως 
ειπείν, ο ανταγωνισμός μεταξύ των ΣΔΔ θα πρέπει να αφορά την προσέλκυση δικαιούχων 
δικαιωμάτων. Εκ πρώτης όψεως, τούτο φαίνεται πως ευνοεί τους δικαιούχους δικαιωμάτων.

Στην πράξη, ωστόσο, ο κάθε δημιουργός μπορεί ήδη να αναθέτει τα δικαιώματά του στον 
ΣΔΔ της επιλογής του. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα επιτυχημένων δικαιούχων 
που ασκούν το δικαίωμά τους αυτό και επιλέγουν, π.χ. να συνεργαστούν με έναν ΣΔΔ εκτός 
της χώρας προέλευσής τους. Κάτι τέτοιο σε γενικές γραμμές δεν είναι εφικτό στην πράξη για 
τους μικρούς δικαιούχους δικαιωμάτων.

Επιπλέον, η εισηγήτρια έχει επισημάνει ότι οι μικροί ΣΔΔ και δικαιούχοι δικαιωμάτων 
ανησυχούν για το γεγονός ότι η σύσταση έχει ερμηνευτεί από τις μεγάλες δισκογραφικές 
εταιρείες ως ευκαιρία να αποσύρουν τα δικαιώματα που ελέγχουν από όλους τους εθνικούς
ΣΔΔ και να τα εκχωρήσουν σε έναν μικρό αριθμό μεγαλύτερων ΣΔΔ. Οι ΣΔΔ αυτοί θα 
μπορούν στη συνέχεια να παρακάμπτουν το δίκτυο των αμοιβαίων συμφωνιών και να 
χορηγούν άδειες εντός και για το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς, περιορίζοντας έτσι 
αντιστοίχως τα έσοδα των εθνικών ΣΔΔ.

Η απώλεια των εσόδων των εθνικών ΣΔΔ που προέρχονται από τις αμοιβές που συλλέγονται 
για το διεθνές ρεπερτόριο θα καθιστούσε ολοένα και δυσκολότερη την αποδοτική λειτουργία 
τους, διότι το κόστος της θα επιβάρυνε έναν μικρό αριθμό τοπικών δικαιούχων δικαιωμάτων. 
Και άπαξ οδηγηθεί σε κλείσιμο ένας εθνικός ΣΔΔ, δύσκολα μπορεί στη συνέχεια ένας μικρός
δικαιούχος δικαιωμάτων θα αποκτήσει αντίστοιχο επίπεδο στήριξης υπηρεσιών από κάποιον 
εναλλακτικό ΣΔΔ που βρίσκεται σε άλλη χώρα, όπου, παραδείγματος χάρη, ομιλείται άλλη 
γλώσσα.

Η προσέγγιση αυτή της διαχείρισης των δικαιωμάτων ευνοεί σαφώς τους μεγάλους και 
επιτυχημένους εμπορικούς δικαιούχους δικαιωμάτων εις βάρος των δημιουργών του τοπικού 
ή/και ειδικού ρεπερτορίου. Στην πράξη, αυτού του είδους ο ανταγωνισμός θα έπληττε τους 
περισσότερους δικαιούχους δικαιωμάτων, κάτι που δεν φαίνεται να είναι στις προθέσεις της 
Επιτροπής. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι το Διαδίκτυο λειτουργεί πέρα από τα εθνικά σύνορα, οι φορείς 
παροχής επιγραμμικών μουσικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκτούν 
πανευρωπαϊκές άδειες, που θα καλύπτουν δύο ή περισσότερες εθνικές επικράτειες στην 
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ευρωπαϊκή ήπειρο. Πρέπει δε να έχουν το δικαίωμα επιλογής του φορέα από τον οποίο θα 
αποκτήσουν τις άδειες αυτές με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρει καθένας εξ αυτών. Στο σενάριο αυτό, οι ΣΔΔ ανταγωνίζονται για την προσέλκυση 
χρηστών.

Ωστόσο, ένα τέτοιο σύστημα ενέχει τον κίνδυνο να ανταγωνίζονται οι εθνικοί ΣΔΔ για την 
προσέκλυση νέων πελατών, ασκώντας πίεση στο επίπεδο των αμοιβών που καταβάλλουν 
στους δικαιούχους δικαιωμάτων. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει –
και πιθανότατα θα οδηγούσε– σε περιορισμό των εσόδων των δημιουργών. Προκύπτει, 
λοιπόν, και πάλι το συμπέρασμα ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν θα ωφελούσε τους δικαιούχους 
δικαιωμάτων και θα είχε αναμφίβολα αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτιστική ποικιλομορφία 
στην Ευρώπη, καθώς τα έσοδα των μικρότερων δικαιούχων δικαιωμάτων θα συρρικνώνονταν 
σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορούσαν πλέον να επιβιώσουν.

Πολιτιστική ποικιλομορφία κατά ανταγωνισμού

Ο ανταγωνισμός δεν θα πρέπει να εισαχθεί στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης των 
δικαιωμάτων των δημιουργών με αιφνίδιο και απότομο τρόπο, διότι υπάρχει κίνδυνος
πρόκλησης μη αντιστρέψιμης ζημιάς στην πολιτιστική ποικιλομορφία στην Ευρώπη. 
Αντιθέτως, ο ανταγωνισμός πρέπει να εισαχθεί κατά τρόπο που θα διασφαλίζει ίσους όρους 
ανταγωνισμού εξαρχής, ώστε όλοι οι ΣΔΔ να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται επί 
ίσοις όροις.

Η λύση έγκειται στην εξεύρεση μιας εναλλακτικής συμβιβαστικής λύσης σε ένα ιδιαίτερα
ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ο δίκαιος και ελεγχόμενος ανταγωνισμός πρέπει εισαχθεί κατά τρόπο 
που θα αποτρέψει τη συρρίκνωση του εισοδήματος των δημιουργών, δίνοντας παράλληλα 
στους χρήστες των μουσικών υπηρεσιών τη δυνατότητα να αποκτούν πανευρωπαϊκές άδειες,
σύμφωνα με τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του μέλλοντος. 

Για τον σκοπό αυτόν, τις καλύτερες εγγυήσεις προσφέρει η θέσπιση ενός συστήματος όπου 
τα έσοδα των δημιουργούν θα καθορίζονται από τις τιμές της χώρας όπου ο καταναλωτής 
αγοράζει (καταφορτώνει) ένα συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι. Η εφαρμογή της τιμής της 
«χώρας προορισμού» θα οδηγήσει σε ανταγωνισμό βάσει της αποδοτικότητας των υπηρεσιών 
που προσφέρουν οι ΣΔΔ (κυρίως, μέσω της μείωσης των διοικητικών δαπανών) και όχι σε 
ανταγωνισμό που θα βασίζεται στη συρρίκνωση των αμοιβών που καταβάλλονται στους 
δικαιούχους δικαιωμάτων.

Επιπροσθέτως, ορισμένοι θεωρούν πως είναι απαραίτητο να μην επιτρέπεται στους μείζονες 
δικαιούχους δικαιωμάτων να συνάπτουν αποκλειστικές συμφωνίες με έναν ή με ένα μικρό 
αριθμό ΣΔΔ, αποσύροντας έτσι το διεθνές ρεπερτόριο από το συνολικό σύστημα.

Στην έκθεσή της, της 20.7.2006, η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας εξέφρασε την 
ανησυχία της για τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις της σύστασης στην πολιτιστική 
ποικιλομορφία στην Ευρώπη, διότι μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του αμοιβαίου 
συστήματος και μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει στη συγκέντρωση των δικαιωμάτων στους 
μεγαλύτερους ΣΔΔ. Το γεγονός αυτό θα πλήξει τη λειτουργία των μικρότερων ΣΔΔ και, ως 
εκ τούτου, θα θέσει σε κίνδυνο τη θέση των μικρών και τοπικών δημιουργών σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να παραμείνει σε ισχύ το δίκτυο των διμερών 
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συμφωνιών χωρίς να επιτρέπεται η απόσυρση ρεπερτορίων από αυτό. Δεν θα πρέπει, 
επομένως, να επιτρέπεται η σύναψη αποκλειστικών συμφωνιών εκπροσώπησης μεταξύ 
δικαιούχων δικαιωμάτων και ΣΔΔ.

Επακόλουθες δράσεις

Για να αναπτυχθεί σωστά η ευρωπαϊκή αγορά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανάληψη επαρκών επακόλουθων δράσεων από τις αρχές. Έτσι, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει, όσο το δυνατόν συντομότερα, μια αξιολόγηση του 
αντικτύπου της χορήγησης αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύος και πολλαπλών ρεπερτορίων 
στις επιγραμμικές μουσικές υπηρεσίες, καθώς και μια αξιολόγηση των επιπτώσεών της στην 
πολιτιστική ποικιλομορφία και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των δικαιούχων 
δικαιωμάτων.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή πρέπει να διενεργήσει μια πολιτική ανάλυση της οριζόντιας 
συγκέντρωσης σε ορισμένους τομείς της διαχείρισης των δικαιωμάτων και των επιπτώσεων 
που θα έχει η συγκέντρωση αυτή στους χρήστες και στους δικαιούχους δικαιωμάτων. Εφόσον 
απαιτηθεί, πρέπει να ληφθούν επαρκή μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή αγορά 
επιγραμμικών μουσικών υπηρεσιών θα συνεχίσει να αναπτύσσεται κατά τρόπο υγιή, χωρίς 
αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτιστική ποικιλομορφία στην Ευρώπη.

Νομικό πλαίσιο

Κατά την προετοιμασία του παρόντος σχεδίου έκθεσης για τη θέσπιση ψηφίσματος από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ελήφθη πλήρως υπόψη το υφιστάμενο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 
και οι συναφείς πρωτοβουλίες χάραξης πολιτικής, το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύει για τα 
δικαιώματα στον τομέα της μουσικής, καθώς και οι συναφείς διεθνείς συμφωνίες. Πλήρης 
κατάλογος παρατίθεται στο προοίμιο της πρότασης ψηφίσματος.

Ελήφθη επίσης υπόψη η μελέτη «The Collective Management of Rights in Europe – The 
Quest for Efficiency» (Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων στην Ευρώπη – Αναζητώντας την 
αποτελεσματικότητα», που εκπόνησε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και παρουσίασε στην 
επιτροπή στις 11.09.2006.


