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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.

Ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις

Η παρούσα πράσινη βίβλος δηµοσιεύεται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η
οποία έχει ως στόχο την προώθηση της έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς
ανάπτυξης στην Ευρώπη, του Ψηφιακού θεµατολογίου για την Ευρώπη1 και της ανακοίνωσης
της Επιτροπής «Η ενιαία αγορά για τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας» (εφεξής,
«στρατηγική για τα ∆∆Ι»)2. Όπως ορίζεται στη στρατηγική για τα ∆∆Ι, παρότι το διαδίκτυο
δεν έχει σύνορα, οι επιγραµµικές αγορές στην ΕΕ εξακολουθούν να είναι κατακερµατισµένες
εξαιτίας των πολυάριθµων εµποδίων ενώ δεν έχει επιτευχθεί ακόµη µια ενιαία αγορά. Η
παρούσα πράσινη βίβλος έχει ως στόχο να συµβάλει στην ανάπτυξη ψηφιακής ενιαίας αγοράς
ξεκινώντας δηµόσια συζήτηση ειδικά για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της επιγραµµικής
διανοµής οπτικοακουστικών έργων.
Ο κλάδος του πολιτισµού στην Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένου του οπτικοακουστικού
τοµέα, συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµία της ΕΕ, αντιστοιχώντας σε περίπου 3% του
ΑΕΠ της ΕΕ, µε ετήσια αγοραία αξία 500 δισ. ευρώ και απασχολώντας περίπου 6
εκατοµµύρια υπαλλήλους3. Η ΕΕ κατέχει τα δεύτερη υψηλότερη θέση στην τηλεθέαση
παγκοσµίως, παράγει περισσότερες ταινίες από κάθε άλλη περιοχή του κόσµου και αποτελεί
την έδρα περισσότερων από πεντακόσιες επιγραµµικές υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία. Ο
τοµέας έχει επίσης ανεκτίµητη συµβολή στην πολιτιστική ποικιλοµορφία της Ευρώπης,
απελευθερώνοντας το τεράστιο δηµιουργικό δυναµικό της.
Τα παραδοσιακά δίκτυα διανοµής οπτικοακουστικού περιεχοµένου είναι εθνικά ως προς το
πεδίο τους: τα ραδιοτηλεοπτικά και τα καλωδιακά δίκτυα εστιάζουν κυρίως σε συγκεκριµένο
εθνικό κοινό ή σε συγκεκριµένες γλωσσικές περιοχές. Το οπτικοακουστικό περιεχόµενο,
ειδικότερα οι ταινίες, θεωρείται συχνά τόσο πολιτιστικό όσο και οικονοµικό προϊόν, το οποίο
συνδέεται στενά µε το εθνικό πλαίσιο και τις πολιτιστικές προτιµήσεις. Η ευρωπαϊκή
οπτικοακουστική πολιτική το αναγνωρίζει αυτό, όπως επίσης τη ζωτική σηµασία που έχει η
διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας σε µια ενιαία αγορά.
Ταυτόχρονα, η ψηφιακή τεχνολογία και το διαδίκτυο αλλάζουν γρήγορα τον τρόπο
παραγωγής, διαφήµισης και διανοµής του περιεχοµένου στους καταναλωτές. Με τη βοήθεια
συγκλινουσών τεχνολογιών, το ίδιο περιεχόµενο µπορεί να µεταδοθεί από διαφορετικά
δίκτυα, είτε µέσω παραδοσιακής µετάδοσης (επίγεια, καλωδιακή και δορυφορική εκποµπή)
είτε µέσω του διαδικτύου και δύναται να διανεµηθεί σε οποιαδήποτε από τις εξής συσκευές:
τηλεόραση, προσωπικός υπολογιστής, κονσόλα παιχνιδιών, συσκευή κινητών µέσων. Τα
συγκλίνοντα δίκτυα και οι συσκευές εµφανίζονται ολοένα συνηθέστερα στην αγορά,
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Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη: COM (2010) 245 της 19.05.2010.
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: COM(2011) 287 τελικό της 24.05.2011.
Μελέτη: The Economy of Culture in Europe (Η οικονοµία του πολιτισµού στην Ευρώπη) <
http://www.keanet.eu/en/ecoculturepage.html. Μόνο στο ΗΒ, ο οπτικοακουστικός τοµέας δηµιουργεί
περίπου 4 δισεκατοµµύρια λίρες Αγγλίας σε άµεσες επενδύσεις παραγωγής ανά έτος και περίπου
132.000 άµεσες θέσεις εργασίας στο ΗΒ (2011 Study Creative UK, The Audiovisual Sector&
Economic Success (Ο οπτικοακουστικός τοµέας και η οικονοµική επιτυχία του), σ. 7).
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συµπεριλαµβανοµένης της καλωδιακής διανοµής τηλεόρασης και διαδικτύου και της
εµφάνισης τηλεοράσεων µε δυνατότητα διαδικτυακής σύνδεσης. Οι περαιτέρω ευκαιρίες που
ανακύπτουν µε την ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται στον ιστό, συµπεριλαµβανοµένου
του «υπολογιστικού νέφους», είναι πιθανό ότι θα επιταχύνουν αυτή την τάση. Οι
καταναλωτές αναµένουν ολοένα και περισσότερο να µπορούν να παρακολουθούν οτιδήποτε,
οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Οι εξελίξεις αυτές ασκούν πιέσεις
αφενός στα παραδοσιακά δίκτυα διανοµής για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων
επικοινωνίας και αφετέρου στην παραδοσιακή σειρά κυκλοφορίας των ταινιών, καθώς οι
κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλης διάρκειας µπορούν επίσης να διατεθούν στους
καταναλωτές µε πιο ευέλικτους τρόπους από ότι µέχρι πρότινος. Οι παραδοσιακές αλυσίδες
αξίας είναι ρευστές και τα επιχειρηµατικά µοντέλα εξελίσσονται για να καλύψουν τις
προσδοκίες των καταναλωτών, καθιστώντας µεταξύ άλλων τις υπηρεσίες διαθέσιµες σε
διασυνοριακό επίπεδο.
Το διαδίκτυο παρέχει ευκαιρίες στον οπτικοακουστικό τοµέα για να αναπτύξει περαιτέρω το
δυναµικό του και για να προσεγγίσει ευρύτερο κοινό, τόσο στην Ευρώπη, όσο και πέραν
αυτής. Πράγµατι, από πολιτιστική και δηµιουργική άποψη, η τόνωση της ενιαίας αγοράς είναι
εύλογη: ενώ οι εθνικές αγορές δεν είναι ενδεχοµένως αρκετά µεγάλες για εξειδικευµένες
παραγωγές, η συγκέντρωση θα µπορούσε να αυξήσει την εµπορική βιωσιµότητα της αγοράς
συνολικά. Επιπλέον, οι ελκυστικές προσφορές νέων υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων –
και σε διασυνοριακό επίπεδο – αναµένεται να αυξήσουν τα έσοδα για τους κατόχους των
δικαιωµάτων και, παράλληλα µε κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση παραβατικής
συµπεριφοράς συµπεριλαµβανόµενης της επιβολής του νόµου και συνεργασίας µε
ενδιάµεσους, θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν τα σηµαντικά επίπεδα πειρατείας που
παρατηρούνται στον οπτικοακουστικό τοµέα. Οι εξελίξεις αυτές θα αυξήσουν επίσης τη
ζήτηση για µεγαλύτερη ταχύτητα και χωρητικότητα δικτύου, δηµιουργώντας την
επιχειρηµατική ανάγκη για επενδύσεις σε ταχύτερα δίκτυα.
1.2.

Σκοπός και πεδίο εφαρµογής της πράσινης βίβλου

Το παρόν έγγραφο εστιάζει στις τεχνολογικές εξελίξεις στη διανοµή και στην πρόσβαση σε
οπτικοακουστικά και κινηµατογραφικά έργα και επιδιώκει την έναρξη µιας δηµόσιας
συζήτησης σχετικά µε τις επιλογές πολιτικής για την ανάπτυξη ενός πλαισίου εντός του
οποίου η ευρωπαϊκή βιοµηχανία και οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα µπορούν να επωφεληθούν
από τις οικονοµίες κλίµακας που παρέχει η ενιαία ψηφιακή αγορά. Βασίζεται στην άποψη ότι
απαιτείται µια εις βάθος ανάλυση προκειµένου να προσδιοριστεί η ύπαρξη και το εύρος των
εµποδίων για την ανάπτυξη ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
Στην περίπτωση του οπτικοακουστικού περιεχοµένου, έχουν αναφερθεί διάφοροι λόγοι για
τον κατακερµατισµό της επιγραµµικής αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογικών
εµποδίων, της πολυπλοκότητας των διαδικασιών αδειοδότησης για τα δικαιώµατα
δηµιουργού, των κανονιστικών και συµβατικών διατάξεων σχετικά µε τις περιόδους
προβολής, της έλλειψης ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών, των τρόπων
πληρωµής, της εµπιστοσύνης του καταναλωτή και της ύπαρξης εδραιωµένων πολιτιστικών
και γλωσσικών διαφορών.
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Στην πράξη για την ενιαία αγορά4 έχει ήδη τονιστεί ότι, στην εποχή του διαδικτύου, η
συλλογική διαχείριση πρέπει να µπορεί να οδηγήσει σε ευρωπαϊκά µοντέλα που
διευκολύνουν τις άδειες οι οποίες καλύπτουν διάφορες περιοχές. Ακόµη, και όπως ορίζεται
στο Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη, η Επιτροπή θα υποβάλει έως το 2012 έκθεση
σχετικά µε την ανάγκη πρόσθετων µέτρων πέραν της συλλογικής διαχείρισης δικαιωµάτων
που να επιτρέπουν στους πολίτες της ΕΕ, σε παρόχους υπηρεσιών επιγραµµικού
περιεχοµένου και σε κατόχους δικαιωµάτων να επωφελούνται από το πλήρες δυναµικό της
ψηφιακής εσωτερικής αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για την προώθηση
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών αδειών5.
Το πρώτο µέρος της παρούσας πράσινης βίβλου (ενότητες 2 και 3) εστιάζει στην εκκαθάριση
δικαιωµάτων για την επιγραµµική µετάδοση υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων.
Απαιτείται εκτίµηση του βαθµού στον οποίο υπάρχουν προβλήµατα στον τοµέα και της
ακριβούς φύσης των προβληµάτων αυτών. Ακόµη, χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση των
πιθανών επιλογών σε επίπεδο ΕΕ, καθώς επίσης του κατά πόσο και σε ποιο βαθµό απαιτείται
εκσυγχρονισµός του νοµικού και κανονιστικού πλαισίου προκειµένου να δοθούν στις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τα κίνητρα για την ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών µοντέλων και
για την παροχή περιεχοµένου σε καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το δεύτερο µέρος (ενότητα 4) επικεντρώνεται στην αµοιβή των κατόχων δικαιωµάτων για
την επιγραµµική χρήση των έργων τους και, κυρίως, στο αν πρέπει να ληφθούν πρόσθετα
µέτρα σε επίπεδο ΕΕ προκειµένου να διασφαλιστεί επαρκής αµοιβή των δηµιουργών και των
ερµηνευτών και εκτελεστών καλλιτεχνών ως προς τις επιγραµµικές χρήσεις των έργων και
των ερµηνειών ή εκτελέσεών τους των οποίων κατέχουν τα δικαιώµατα.
Το τρίτο µέρος (ενότητα 5) αφορά ορισµένες ειδικές χρήσεις των οπτικοακουστικών έργων
και των δικαιούχων των εξαιρέσεων. Αφενός, εξετάζεται το αν οι νοµοθετικές αλλαγές είναι
αναγκαίες για την αύξηση της ασφάλειας δικαίου για τα ιδρύµατα κινηµατογραφικής
κληρονοµιάς και από την άλλη, τίθενται ερωτήµατα σχετικά µε την πρόσβαση στα
πολιτιστικά υλικά από άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Μετά από κάθε ενότητα ακολουθεί ένας µη εξαντλητικός κατάλογος ερωτήσεων για την
καθοδήγηση της συνεισφοράς των ενδιαφερόµενων µερών.
2.

Η ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ6

Η ευρωπαϊκή τηλεοπτική αγορά είναι η δεύτερη µεγαλύτερη περιφερειακή αγορά στον
κόσµο, µετά τις ΗΠΑ. Μεταξύ 2006 και 2010 αυξήθηκε κατά 12%, µε άνω του µισού αυτής
4
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6
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Η πράξη για την ενιαία αγορά - ∆ώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της
εµπιστοσύνης «Μαζί για µια νέα ανάπτυξη», COM/2011/0206 τελικό, 13 Απριλίου 2011.
Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη: COM (2010) 245 της 19.05.2010, σ. 10.
Όπως ορίζεται στην οδηγία για τις για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων (2010/13/ΕΕ):
«υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 49 και 50 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία τελεί υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων,
κύριος σκοπός της οποίας είναι η παροχή προγραµµάτων µε σκοπό την ενηµέρωση, την ψυχαγωγία ή
την εκπαίδευση του ευρέως κοινού µέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του
άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Οι εν λόγω υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων είναι
είτε τηλεοπτικές εκποµπές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου, είτε
κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο στοιχείο ζ) της
παρούσας παραγράφου».
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της ανάπτυξης από το 2009 έως το 2010, αγγίζοντας τα 84,4 δισεκατοµµύρια ευρώ ως ετήσιο
κύκλο εργασιών κατά το 2010. Το ευρωπαϊκό µερίδιο στην παγκόσµια αγορά παρέµεινε το
2010 σταθερό στο 29% περίπου7.
Η ραδιοτηλεοπτική µετάδοση διαφοροποιείται ολοένα και περισσότερο. Το 2009, η
δορυφορική µετάδοση αντιπροσώπευε το 31% της τηλεοπτικής αγοράς της ΕΕ, η καλωδιακή
το 30%, η ψηφιακή επίγεια τηλεόραση το 25% και η τηλεόραση µέσω διαδικτυακού
πρωτοκόλλου (IPTV)8 το 5%9. Η ∆υτική Ευρώπη είναι η µεγαλύτερη αγορά IPTV,
κατέχοντας το 40% των παγκόσµιων συνδροµητών κατά το 2010. Η Γαλλία είναι η πρώτη
χώρα στον κόσµο ως προς την IPTV (23% του παγκόσµιου συνόλου), ακολουθεί η Κίνα
(16%) και µετά οι ΗΠΑ (16%)10. Η τηλεθέαση στην ΕΕ είναι υψηλότερη από τον παγκόσµιο
µέσο όρο, ενώ παρουσίασε επίσης τη µεγαλύτερη αύξηση παγκοσµίως κατά την περίοδο
2009-201011.
Καθώς οι ευκαιρίες που παρέχονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις πολλαπλασιάζονται,
ολόκληρη η οπτικοακουστική αξιακή αλυσίδα βρίσκεται σε ρευστή κατάσταση. Με την
ανάπτυξη του over the top Video12, της IPTV και της διαδικτυακά συνδεδεµένης
τηλεόρασης13, ο επιγραµµικός χώρος βίντεο θα κατανεµηθεί ολοένα και περισσότερο µεταξύ
των τηλεοπτικών καναλιών, των φορέων καλωδιακού δικτύου και των ευρυζωνικών φορέων,
αλλά και µεταξύ των νεοεισερχόµενων παρόχων υπηρεσιών14. Το τοπίο χαρακτηρίζεται
ακόµη από τη γρήγορη ανάπτυξη της κοινωνικής δικτύωσης και των ιστότοπων κοινωνικών
µέσων επικοινωνίας που βασίζονται στη δηµιουργία και την τηλεφόρτωση επιγραµµικού
περιεχοµένου από τους τελικούς χρήστες (περιεχόµενο που δηµιουργείται από το χρήστη) και
στην έλευση των υπηρεσιών «υπολογιστικού νέφους»15.
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Idate News 541, 12 Ιανουαρίου 2011.
Η τηλεόραση µέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IPTV) είναι η µετάδοση ροής βίντεο µέσω ενός
αποκλειστικού τµήµατος του τηλεφωνικού δικτύου. Η ροή είναι διαφορετική από τη ροή διαδικτύου
και το περιεχόµενο διοχετεύεται στην τηλεόραση µέσω ενός αποκωδικοποιητή τόσο υπηρεσιών
γραµµικής τηλεόρασης, όσο και υπηρεσιών κατά παραγγελία. Η υπηρεσία προσφέρεται ολοένα και
περισσότερο από τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών. (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού
Τοµέα, "Video on Demand and catch-up TV in Europe" (Κατά παραγγελία βίντεο και ετεροχρονισµένη
προβολή τηλεοπτικών εκποµπών), σ. 22)
Κύριες συσκευές τηλεόρασης ανά νοικοκυριό. Τα στοιχεία παρέχονται από την Screen Digest.
http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/03/17/iptv-subs-reach-45-millionas-telcos-achieve-10-penetration-rate/
Eurodata Press Release, 24 Μαρτίου 2011.
Με τον όρο αυτόν νοούνται συνήθως οι υπηρεσίες βίντεο που παρέχονται µέσω συσκευών εκτός της
παραδοσιακής δοµής µετάδοσης βίντεο, όπως των αποκωδικοποιητών µε σύνδεση στο διαδίκτυο, των
υπολογιστών tablet ή των κονσόλων παιχνιδιών.
Με τον όρο περιγράφεται η ενσωµάτωση του διαδικτύου στις µονάδες τηλεόρασης (τηλεοράσεις µε
δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο).
Στο τέλος του 2008, 33% των υπηρεσιών VoD στην Ευρώπη ήταν αρχικά πάροχοι τηλεοπτικών
υπηρεσιών, 17% τηλεπικοινωνιακοί φορείς, 14% φορείς συλλογής περιεχοµένου, 9% θυγατρικές
εταιρείες των µεγαλύτερων κινηµατογραφικών εταιρειών παραγωγής των ΗΠΑ. Άλλοι πάροχοι
υπηρεσιών VoD είναι φορείς καλωδιακής και δορυφορικής µετάδοσης, κινηµατογραφικές εταιρείες,
έµποροι λιανικής, εκδότες πολυµέσων και κατασκευαστές εξοπλισµού- Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του
Οπτικοακουστικού Τοµέα, "Video on Demand and catch-up TV in Europe" (Κατά παραγγελία βίντεο
και ετεροχρονισµένη προβολή τηλεοπτικών εκποµπών), Οκτώβριος 2009, σ. 116.
Ο όρος «υπολογιστικό νέφος» αναφέρεται στη χρήση πολλαπλών υπολογιστικών πόρων που
βασίζονται σε διακοµιστή µέσω ενός ψηφιακού δικτύου. Σε αντίθεση µε τους κλασικούς υπολογιστές, ο
χρήστης µιας υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους δεν αποθηκεύει πλέον δεδοµένα και εφαρµογές στον
υπολογιστή του, αλλά στους διακοµιστές του παρόχου υπηρεσιών οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται σε
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Οι συναλλακτικές υπηρεσίες Video-on-Demand (VoD) περιλαµβάνουν την ηλεκτρονική
λιανική πώληση και εκµίσθωση των οπτικοακουστικών έργων «καταλόγου αποθέµατος»,
κυρίως κινηµατογραφικών ταινιών µεγάλου µήκους, καθώς επίσης οπτικοακουστικών
ταινιών µυθοπλασίας, ντοκιµαντέρ, εκπαιδευτικών προγραµµάτων, κινουµένων σχεδίων κ.λπ.
Η αναδυόµενη αγορά των υπηρεσιών VoD στην Ευρώπη είναι δυναµική, πολυσχιδής και
αναπτύσσεται ραγδαία, ωστόσο υπολείπεται αυτής των ΗΠΑ. Συνολικά, περισσότερες από
500 οπτικοακουστικές υπηρεσίες κατά παραγγελία διατέθηκαν στην Ευρώπη το 2008 µέσω
διαφόρων επιχειρηµατικών µοντέλων16, ενώ οι υπηρεσίες VoD είχαν κύκλο εργασιών ύψους
544 εκατοµµυρίων ευρώ. Προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών των υπηρεσιών VoD στην
Ευρώπη θα αυξηθεί εντυπωσιακά κατά τα επόµενα χρόνια και θα αντιπροσωπεύει µια πιο
σηµαντική πτυχή της οπτικοακουστικής αγοράς17. Υπάρχει ένα καλά καθορισµένο πλαίσιο
για τη διασυνοριακή εκποµπή και λήψη ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών σε όλη την ΕΕ.
Αφενός, η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων τονίζει την αρχή της
ελευθερίας µετάδοσης και λήψης ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων στην ΕΕ. Αφετέρου, η
οδηγία για τη δορυφορική και καλωδιακή µετάδοση18 συµπληρώνει το εν λόγω πλαίσιο,
έχοντας ως στόχο την προώθηση της εκκαθάρισης των δικαιωµάτων δηµιουργού και των
συναφών δικαιωµάτων για τις υπηρεσίες της διασυνοριακής δορυφορικής µετάδοσης και της
καλωδιακής αναµετάδοσης. Επί του παρόντος δεν υπάρχει νοµοθέτηµα που να καλύπτει
συγκεκριµένα την εκκαθάριση των δικαιωµάτων δηµιουργού και των συναφών δικαιωµάτων
για τις διασυνοριακές επιγραµµικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων.
Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι όλες οι συµφωνίες µεταξύ ιδιωτών πρέπει να τηρούν το
δίκαιο του ανταγωνισµού.
Όπως επισηµάνθηκε στην εισαγωγή, η πλειοψηφία των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων
εστιάζει σε ένα εθνικό κοινό ή σε µια συγκεκριµένη γλωσσική περιοχή19. Οι πολυεδαφικές
υπηρεσίες µετάδοσης δεν έχουν εξαπλωθεί και οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς συχνά δεν ασκούν
δικαιώµατα εκκαθάρισης σε πανευρωπαϊκή βάση λόγω του ότι η καταναλωτική ζήτηση στο
εξωτερικό και οι δυνατότητες εσόδων από τη διαφήµιση δεν αιτιολογούν επί του παρόντος το
πρόσθετο κόστος που σχετίζεται µε τη σύσταση υπηρεσιών και την αδειοδότηση
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άλλη χώρα. Ο χρήστης µπορεί στη συνέχεια να έχει πρόσβαση στα δεδοµένα του µέσω ενός δικτύου,
συνήθως, του διαδικτύου, από οποιαδήποτε τοποθεσία.
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τοµέα, "Video on Demand and catch-up TV in
Europe" (Κατά παραγγελία βίντεο και ετεροχρονισµένη προβολή τηλεοπτικών εκποµπών), Οκτώβριος
2009, σ. 113).
Πηγή: Μελέτη KEA "Multi-territory Licensing of Audiovisual Works in the European Union"
(Πολυεδαφική αδειοδότηση οπτικοακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση), σσ. 108 και 109. Στο
ΗΒ, οι υπηρεσίες VoD αντιστοιχούσαν σε 139 εκατοµµύρια ευρώ ή 3% των εσόδων από τα
οπτικοακουστικά µέσα ψυχαγωγίας κατά το 2009 και σε 8% της λιανικής αγοράς/αγοράς εκµίσθωσης
(Επιτροπή Ανταγωνισµού ΗΒ "Movies on Pay TV Market Investigation" (Έρευνα για τις ταινίες στην
αγορά της συνδροµητικής τηλεόρασης), Έγγραφο εργασίας "Pay TV and movies on pay TV"
(Συνδροµητική τηλεόραση και ταινίες στη συνδροµητική τηλεόραση). Οι υπηρεσίες VoD ανήλθαν σε
33% σε ετήσια βάση, αποτελώντας το 13% της λιανικής αγοράς/αγοράς εκµίσθωσης σε
οπτικοακουστικά µέσα ψυχαγωγίας στις ΗΠΑ κατά το 2010. [Digital Entertainment Group, "Year End
2010 Home Entertainment Report" (Έκθεση οικιακής ψυχαγωγίας για το έτος 2010)].
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 αναµετάδοση.
Βλ. έκθεση εφαρµογής της οδηγίας για τη δορυφορική και την καλωδιακή µετάδοση του 2002,
COM/2002/0430 τελικό και Bernt Hugenholtz, «Nouvelle lecture de la directive Satellite Câble: passé,
présent et avenir».
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περιεχοµένου20. Οι θεµατικές υπηρεσίες που εστιάζουν στον κινηµατογράφο, τα παιδικά
προγράµµατα, τα αθλητικά, τα ταξίδια κ.λπ. και µε αναγνωρίσιµο εµπορικό σήµα έχουν µέχρι
στιγµής επιτύχει επέκταση των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό.
∆ιάφορες πλατφόρµες που παρέχουν συναλλακτικές υπηρεσίες κατά παραγγελία καλύπτουν
πολλαπλές περιοχές21. Συνεχίζουν να απευθύνονται στους πελάτες «στη δική τους γλώσσα»
και προσαρµόζουν το περιεχόµενο σε τοπικές προτιµήσεις όπως η γλώσσα, η κατάταξη των
ταινιών, οι απαιτήσεις µεταγλωττισµού ή υποτιτλισµού, η διαφήµιση, οι περίοδοι διακοπών
και οι γενικές προτιµήσεις των καταναλωτών. Αυτό συνάδει µε την εµπειρία των παραγωγών
και των διανοµέων είτε µεγάλης είτε µικρής κλίµακας, που έχει καταδείξει ότι παρότι
αδειοδοτούν περιεχόµενο σε πολυεδαφική βάση όπου υπάρχει επιχειρηµατικό ενδιαφέρον,
απαιτούνται εντούτοις στοχευµένες και τοπικές επενδύσεις στη διανοµή και το µάρκετινγκ
για την προώθηση και την πώληση ταινιών σε κάθε χώρα22.
Όπου εµφανίζονται πολυεδαφικές υπηρεσίες, κατά κανόνα να δοκιµάζονται πρώτα σε αγορές
υψηλού εισοδήµατος και υψηλής τεχνολογίας. Ως αποτέλεσµα, οι µικρότερες αγορές ή τα
κράτη µέλη µε χαµηλότερα µέσα εισοδήµατα αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο της υστέρησης ως
προς την πρόσβαση σε καινοτόµες οπτικοακουστικές παροχές. Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι
το υψηλής ποιότητας περιεχόµενο διατίθεται µόνο σε καταναλωτές σε ορισµένα κράτη µέλη,
είναι δύσκολο να επεξηγηθεί στους ευρωπαίους πολίτες που θεωρούν ότι πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης σε παροχές περιεχοµένου ανεξαρτήτως του κράτους µέλους
κατοικίας τους23.
Το ζήτηµα των πρακτικών εδαφικής αδειοδότησης έχει πρόσφατα έλθει στο προσκήνιο στην
υπόθεση της Premier League24. Η υπόθεση αυτή αφορά την πρακτική της εδαφικά
περιορισµένης πρόσβασης µέσω τεχνολογίας πρόσβασης υπό προϋποθέσεις σε αθλητικές
µεταδόσεις που µεταδίδονται µέσω δορυφόρου σε διάφορα κράτη µέλη25. Αναµένεται η
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Πράγµατι, το γεωγραφικό πεδίο των υπηρεσιών των ραδιοτηλεοπτικών φορέων καθορίζεται επίσης από
παράγοντες όπως το γεωγραφικό πεδίο ενδιαφέροντος για τους διαφηµιστές (στην περίπτωση
ραδιοτηλεοπτικών φορέων που βασίζονται στη χρηµατοδότηση από τη διαφήµιση) και τη βιωσιµότητα
ή µη του κόστους δικαιωµάτων σε σχέση µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα στη βασική αγορά.
Στην ΕΕ, οι τηλεοπτικές συνδροµές ανέρχονται σε 38% των εσόδων του τοµέα, η διαφήµιση σε 32%
και η δηµόσια χρηµατοδότηση σε 30% το 2009 (Screen Digest). Με απλά λόγια, η συνδροµητική
τηλεόραση πρέπει να προσφέρει περιεχόµενο για το οποίο ο πελάτης να είναι πρόθυµος να πληρώσει.
Π.χ. Acetrax, Chello, Headweb, iTunes, Playstation Network Live, Voddler, Xbox Live.
Π.χ. οι κυκλοφορίες της New Paramount διατίθενται στα 21 κράτη µέλη σε προβολή VoD, είτε
επιγραµµικά είτε µέσω ψηφιακών καλωδιακών δικτύων, δορυφορικών δικτύων ή δικτύων IPTV.
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν το άρθρο 20 της οδηγίας περί υπηρεσιών (οδηγία
2006/123/ΕΚ της 12ης ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά) η οποία
προβλέπει ότι τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες υπηρεσιών δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις
διακριτικής µεταχείρισης βάσει της υπηκοότητας ή του τόπου κατοικίας τους.
Υποθέσεις C-403/08, Football Association Premier League Ltd, κατά QC Leisure και C-429/08, Karen
Murphy κατά Media Protection Services Limited.
Ένας βρετανός ιδιοκτήτης pub έδειχνε αγώνες της Premier League χρησιµοποιώντας µια κάρτα
αποκωδικοποιητή που είχε εισάγει από την Ελλάδα. Ο ελληνικός δορυφορικός ραδιοτηλεοπτικός
φορέας είχε αγοράσει τα δικαιώµατα αναµετάδοσης µόνο από την Ελλάδα και οι ελληνικές κάρτες
αποκωδικοποιητή ήταν κατά πολύ φθηνότερες από αυτές που πωλούνται στο ΗΒ από τον βρετανικό
ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα της 3ης Φεβρουαρίου
2011, η ελευθερία παροχής υπηρεσιών αποκλείει διατάξεις που απαγορεύουν τη χρήση συσκευών για
πρόσβαση υπό όρους για κωδικοποιηµένη δορυφορική τηλεόραση σε ένα κράτος µέλος, αν έχουν ήδη
διατεθεί στην αγορά άλλου κράτους µέλους µε τη συναίνεση του κατόχου των δικαιωµάτων. Επιπλέον,
σύµφωνα µε τον Γενικό Εισαγγελέα, µια συµβατική υποχρέωση που απαιτεί από ένα δορυφορικό
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ετυµηγορία του δικαστηρίου. Σε προηγούµενες αποφάσεις του, το ∆ικαστήριο απεφάνθη ότι
η ελευθερία παροχής υπηρεσιών δεν απαγορεύει την επιβολή γεωγραφικών ορίων στις
ραδιοτηλεοπτικές άδειες26.
2.1.

Εκκαθάριση
δικαιωµάτων
οπτικοακουστικών µέσων

για

επιγραµµική

µετάδοση

υπηρεσιών

Έως πρόσφατα, οι δραστηριότητες των ραδιοτηλεοπτικών φορέων αφορούσαν κυρίως τη
γραµµική µετάδοση (εναέρια, δορυφορικά ή καλωδιακά), ενώ οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς
όφειλαν µόνο να προβούν στην εκκαθάριση ως προς την αναπαραγωγή και τη
εκποµπή/επικοινωνία των δηµόσιων δικαιωµάτων, των δηµιουργών, των ερµηνευτών και
εκτελεστών καλλιτεχνών και των παραγωγών, για τη χρήση οπτικοακουστικών έργων.
Ολοένα και περισσότερο, ωστόσο, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς καθιστούν τουλάχιστον ένα
µέρος του προγράµµατός τους διαθέσιµο σε κατά παραγγελία βάση µετά την αρχική εκποµπή
(υπηρεσίες ετεροχρονισµένης προβολής τηλεοπτικών εκποµπών, τηλεφόρτωση). Πράγµατι,
τα περισσότερα µεγάλα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά κανάλια παρέχουν υπηρεσίες
ετεροχρονισµένης προβολής τηλεοπτικών εκποµπών27. Τα διαθέσιµα προγράµµατα
περιλαµβάνουν ειδήσεις, µαγκαζίνο, σειρές και κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλης διάρκειας.
Προκειµένου να παράσχουν τέτοιου είδους επιγραµµικές (κατά παραγγελία) υπηρεσίες, οι
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πρέπει να εκκαθαρίσουν ένα διαφορετικό σύνολο δικαιωµάτων από
αυτά που απαιτούνται για την αρχική εκποµπή, κυρίως το δικαίωµα αναπαραγωγής και το
δικαίωµα διάθεσης28.
Όποτε οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς διανέµουν τις επιγραµµικές υπηρεσίες τους πέρα από την
επικράτεια της αρχικής εκποµπής, πρέπει να προβούν σε εκκαθάριση των δικαιωµάτων για
κάθε πρόσθετη επικράτεια. Κανονικά, τα οικονοµικά δικαιώµατα σε ένα οπτικοακουστικό
έργο µεταφέρονται από τους συντελεστές (δηµιουργούς, ερµηνευτές και εκτελεστές
καλλιτέχνες) στον παραγωγό έναντι µιας προκαταβολής, είτε µέσω νόµου είτε µέσω
σύµβασης29. Με τον τρόπο αυτό, ο παραγωγός µπορεί να αδειοδοτεί την πλειονότητα των
µορφών εκµετάλλευσης του οπτικοακουστικού έργου, συµπεριλαµβανοµένων των κατά
παραγγελία χρήσεων, σε µεµονωµένη βάση. Αφετέρου, η εκκαθάριση των επιγραµµικών
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης για έργα και κάθε άλλο υλικό που ενσωµατώνεται στην
οπτικοακουστική αποτύπωση (κυρίως σε σχέση µε τη συνοδευτική µουσική) για τις
επιγραµµικές χρήσεις και σε πολλαπλές περιοχές φαίνεται σε ορισµένες περιπτώσεις και για
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φορέα την αποτροπή της χρήσης των καρτών δορυφορικού αποκωδικοποιητή τους εκτός
αδειοδοτηµένης περιοχής δεν είναι συµβατή µε τους κανόνες του ανταγωνισµού.
Coditel κατά Ciné Vog Films, ∆ΕΚ, 19 Μαρτίου 1980, Υπόθεση 62/79 και Coditel κατά Ciné Vog
Films (Coditel II), ∆ΕΚ, 6 Οκτωβρίου 1982, Υπόθεση 262/81.
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τοµέα, "Video on Demand and catch-up TV in
Europe" (Κατά παραγγελία βίντεο και ετεροχρονισµένη προβολή τηλεοπτικών εκποµπών), Οκτώβριος
2009, σ. 220.
Σηµειώνεται ότι τα δικαιώµατα αυτά είναι τεχνολογικά ουδέτερα. Η ανάγκη εκκαθάρισης του
δικαιώµατος διάθεσης προκύπτει από την παρεχόµενη υπηρεσία (η διάθεση ενός έργου «κατά
παραγγελία») ανεξαρτήτως πλατφόρµας διανοµής ή πρωτοκόλλου που χρησιµοποιείται (π.χ.
καλωδιακό δίκτυο, πρωτόκολλο διαδικτύου ή άλλο). Τα δικαιώµατα αυτά παρέχονται από τις διεθνείς
συνθήκες των οποίων η ΕΕ και τα κράτη µέλη της είναι µέλη (η συνθήκη του Παγκόσµιου Οργανισµού
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας για την πνευµατική ιδιοκτησία και η συνθήκη του Παγκόσµιου Οργανισµού
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα) και από το κεκτηµένο της ΕΕ
(οδηγία 2001/29/ΕΚ της 22ας Μαΐου 2001, «οδηγία για την κοινωνία της πληροφορίας»).
Βλ. ενότητα 4 κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες.
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ορισµένους κατόχους δικαιωµάτων ότι συνεπάγονται σηµαντικό διοικητικό φόρτο και µεγάλο
κόστος συναλλαγής.
2.2.

Εκκαθάριση δικαιωµάτων για αναµετάδοση υπηρεσιών οπτικοακουστικών
µέσων

Η αναµετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων – η οποία νοείται γενικά ως
ταυτόχρονη µετάδοση µιας εκποµπής από διαφορετική οντότητα, όπως µια επιχείρηση
εκµετάλλευσης καλωδιακών δικτύων – είναι χωριστή πράξη δικαιωµάτων δηµιουργού, όπου
απαιτείται επίσης έγκριση από τους κατόχους των δικαιωµάτων.
Η οδηγία για τη δορυφορική και καλωδιακή µετάδοση προβλέπει µια διττή διαδικασία
εκκαθάρισης δικαιωµάτων δηµιουργού για την ταυτόχρονη αναµετάδοση, µέσω καλωδίου,
προγραµµάτων που εκπέµπονται από άλλα κράτη µέλη. Αφενός, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς
δύνανται να αδειοδοτήσουν τα δικά τους δικαιώµατα καθώς και τα δικαιώµατα που έχουν
δοθεί σε αυτούς µέσω σύµβασης σε µεµονωµένη βάση σε επιχειρήσεις εκµετάλλευσης
καλωδιακών δικτύων30. Αφετέρου, η οδηγία προβλέπει ότι όλα τα άλλα δικαιώµατα που
απαιτούνται για την καλωδιακή αναµετάδοση ενός συγκεκριµένου προγράµµατος µπορεί να
τα διαχειρίζεται µόνο µια εταιρεία εκµετάλλευσης πνευµατικών δικαιωµάτων. Αυτό
θεωρήθηκε απαραίτητο στην περίπτωση ταυτόχρονης καλωδιακής αναµετάδοσης λόγω της
δυσκολίας, σε διαφορετική περίπτωση, των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης καλωδιακών
δικτύων να διασφαλίσουν την έγκαιρη εκκαθάριση όλων των δικαιωµάτων στα προγράµµατα
που µεταδίδονται σε αυτές από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, αποτρέποντας τον κίνδυνο των
διακοπών κατά τη διάρκεια του προγράµµατος31. Οι διατάξεις της οδηγίας ισχύουν
αποκλειστικά για τη «χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές ταυτόχρονη αναµετάδοση, µέσω
συστηµάτων καλωδίων ή µικροκυµάτων και µε σκοπό τη λήψη τους από το κοινό, αρχικής
ενσύρµατης ή ασύρµατης, έστω και δορυφορικής µετάδοσης, από άλλο κράτος µέλος»32.
Οι νέες ψηφιακές πλατφόρµες έχουν επιτρέψει την ταυτόχρονη αναµετάδοση προγραµµάτων
σε διαφορετικά δίκτυα. Οι πάροχοι DSL33, IPTV, κινητών δικτύων και άλλων ψηφιακών
πλατφορµών όπως DTT34 εκµεταλλεύονται επίσης υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής
αναµετάδοσης. Η αναµετάδοση µέσω διαδικτύου µιας εκποµπής αποκαλείται συνήθως
«simulcasting» («ταυτόχρονη µετάδοση»). Τίθεται το ερώτηµα σχετικά µε το αν πρέπει να
αναθεωρηθούν ή όχι οι διατάξεις της οδηγίας για τη δορυφορική και καλωδιακή µετάδοση
που αφορούν συγκεκριµένες τεχνολογίες προκειµένου να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για τη
διασυνοριακή αναµετάδοση των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων το οποίο να είναι
τεχνολογικά ουδέτερο όσον αφορά την πλατφόρµα διανοµής. Μπορεί να υποστηριχθεί πως
πρακτικά αυτό φαίνεται να έχει ήδη εφαρµοστεί εν µέρει, καθώς οι ραδιοτηλεοπτικοί

30
31
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Οδηγία για τη δορυφορική και καλωδιακή µετάδοση, άρθρο 10.
Οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης καλωδιακών δικτύων δεν πρέπει να λαµβάνουν άδεια από όλους τους
µεµονωµένους κατόχους δικαιωµάτων στα ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα, αλλά διαπραγµατεύονται
µια άδεια µε µια εταιρεία εκµετάλλευσης πνευµατικών δικαιωµάτων (για δικαιώµατα που κατέχουν
τρίτα µέρη) και µε τον σχετικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό (για δικαιώµατα που κατέχει απευθείας ο
οργανισµός).
Οδηγία για τη δορυφορική και καλωδιακή µετάδοση, άρθρο 1 παράγραφος 3.
Η DSL (Digital Subscriber Line – ψηφιακή συνδροµητική γραµµή) παρέχει ψηφιακή µετάδοση
δεδοµένων µέσω τηλεφωνικού δικτύου.
Η DTT (Digital Terrestrial Television – ψηφιακή επίγεια τηλεόραση) είναι η µετάδοση εκποµπών σε
ψηφιακή µορφή σε ραδιοσυχνότητες. Όπως και η αναλογική επίγεια τηλεόραση, η DTT λαµβάνεται
µέσω εναέριας κεραίας.
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οργανισµοί που παρέχουν ανάλογη υπηρεσία –αναµετάδοση «ταυτόχρονη, χωρίς αλλοιώσεις
και χωρίς περικοπές» – περιλαµβάνονται στις συνολικές διευθετήσεις για την καλωδιακή
αναδιανοµή. Οι κατά παραγγελία υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ροής δεδοµένων που
προέρχονται από τον ιστό (που συνήθως αναφέρονται ως «εκποµπή µέσω διαδικτύου» ή
«webcasting») εξαιρούνται.
Έχει υποστηριχθεί επίσης ότι η εκκαθάριση δικαιωµάτων, υπό τους παρόντες κανόνες για την
καλωδιακή αναµετάδοση στο πλαίσιο της οδηγίας για τη δορυφορική και καλωδιακή
µετάδοση ενδέχεται να απαιτούν πολλαπλές συναλλαγές µε διαφορετικούς οργανισµούς
εκπροσώπησης δικαιωµάτων και ότι µπορεί να υπάρχει έλλειψη σαφήνειας και βεβαιότητας
σχετικά µε το ποιος έχει την εντολή αδειοδότησης για ποια δικαιώµατα. Στο πλαίσιο αυτό,
συζητήθηκε επίσης εάν πρέπει να διατηρηθεί η υποχρεωτική συλλογική αδειοδότηση για την
καλωδιακή αναµετάδοση ή να παραχωρείται στους κατόχους δικαιωµάτων η ελευθερία να
χορηγούν οι ίδιοι άδειες σε ατοµική βάση.
2.3.

Εκκαθάριση δικαιωµάτων
παραγγελία (VoD)

για

συναλλακτικές

υπηρεσίες

βίντεο

κατά

Οι οπτικοακουστικές αγορές σε όλο τον κόσµο βασίζονται σε αποκλειστικές συµφωνίες
κυκλοφορίας, όπου η κυκλοφορία στις αίθουσες αποτελεί ένα κρίσιµο στοιχείο για τη
δηµιουργία της «εµπορικής ταυτότητας» µιας ταινίας σε κάθε χώρα που προβάλλεται. Οι
παραγωγοί και οι διανοµείς µεγιστοποιούν τα έσοδα επιλέγοντας διαφορετική πλατφόρµα
διάθεσης της ταινίας για κάθε δεδοµένη χρονική στιγµή (τα λεγόµενα «παράθυρα των
µέσων» ή «media windows»)35. Αυτές οι φάσεις, ή, αλλιώς, χρονοδιαγράµµατα προβολής,
διαφέρουν µεταξύ των κρατών µελών, αλλά η κανονική σειρά για µια ταινία µεγάλου µήκους,
π.χ., είναι: κινηµατογραφική προβολή, βίντεο/DVD/Blu Ray, VoD, συνδροµητική τηλεόραση
και τέλος, ελεύθερη τηλεοπτική προβολή. Στη µεγάλη πλειονότητα των κρατών µελών, το
χρονοδιάγραµµα προβολής, όπως και η διάρκεια κάθε επιµέρους «παραθύρου», είναι θέµα
σύµβασης µεταξύ των κατόχων των δικαιωµάτων και των διανοµέων. Ωστόσο, δύο κράτη
µέλη διατηρούν εθνικά κανονιστικά µέτρα ως προς το χρονοδιάγραµµα κυκλοφορίας36, ενώ
άλλα συνδέουν τις επιδοτήσεις των ταινιών µε την τήρηση των συµφωνηµένων «παραθύρων»
για την κυκλοφορία στις αίθουσες37.
Το µάρκετινγκ µε στόχο την εκµετάλλευση µελλοντικών εκδόσεων (σε µελλοντικά
«παράθυρα») βασίζεται στην αρχική προβολή στις αίθουσες, η οποία θεωρείται ότι παίζει
αποφασιστικό ρόλο στον καθορισµό της συνολικής απόδοσης κάθε ταινίας. Οι παραγωγοί
ταινιών και οι διανοµείς έχουν αρχίσει να επαναπροσδιορίζουν τα παραδοσιακά
χρονοδιαγράµµατα ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι δυνατότητες VoD, π.χ., µε τη διάθεση των
ταινιών σε συναλλακτικές υπηρεσίες VoD ταυτόχρονα µε την κυκλοφορία στις
κινηµατογραφικές αίθουσες ή σε DVD38. Η εξέλιξη αυτή υπαγορεύθηκε εν µέρει από το

35

36
37
38
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Μελέτη KEA "Multi-territory Licensing of Audiovisual Works in the European Union" (Πολυεδαφική
αδειοδότηση οπτικοακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση), σ. 56 για µια περιγραφή των εν λόγω
«παραθύρων» µετά την κυκλοφορία στις αίθουσες.
Γαλλία και Πορτογαλία. Βλ. Media Windows στο Flux by Martin Kuhr, IRIS plus, σσ. 4 και 5.
Π.χ. Γερµανία, Αυστρία, αυτόθι.
Π.χ. η πρωτοβουλία «Day and Date» (Ηµέρα και Ηµεροµηνία) της Warner Bros σύµφωνα µε την οποία
το VOD κυκλοφορεί την ίδια ηµέρα µε το DVD. Οι ταινίες «Date and Date» κυκλοφορούν στην
πλειονότητα των κρατών µελών της ΕΕ. Οι ευρωπαίοι φορείς έχουν επίσης αρχίσει να δοκιµάζουν αυτά
τα εναλλακτικά µοντέλα διανοµής. Η Curzon Artificial κυκλοφόρησε το Στην άκρη του ουρανού (The
Edge of Heaven) του Fatih Akin. Η ταινία κυκλοφόρησε στους κινηµατογράφους στις αρχές του 2008
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γεγονός ότι η δυναµική που παρέχει το µάρκετινγκ µπορεί να χαθεί αν η περίοδος µεταξύ της
πρώτης προβολής ενός έργου και της µετέπειτα εκµετάλλευσής του µε άλλους τρόπους είναι
πολύ µεγάλη. Ταυτόχρονα, το τρέχον σύστηµα κλιµακωτής διανοµής και προβολής ανά
περιοχή έχει τεθεί υπό αµφισβήτηση σε µεγάλο βαθµό λόγω του αυξανόµενου
καταναλωτικού ενδιαφέροντος για την πρόσβαση σε οπτικοακουστικά και κινηµατογραφικά
έργα αµέσως µετά την πρώτη προβολή τους, ασχέτως γεωγραφικής θέσης. Τα πειρατικά
αντίγραφα µιας ταινίας διατίθενται ολοένα και περισσότερο στο διαδίκτυο ακόµη και πριν
από την αρχική προβολή της στους κινηµατογράφους ή στην τηλεόραση, ασκώντας
περαιτέρω πίεση για τη συντόµευση των διαστηµάτων µεταξύ των κυκλοφοριών39.
Οι ευρωπαίοι παραγωγοί ταινιών θεωρούν ότι η κυκλοφορία στις αίθουσες είναι εξαιρετικά
σηµαντική για τις ευρωπαϊκές ταινίες δεδοµένου του σχετικά µέτριου προϋπολογισµού που
διαθέτουν για την προώθηση των ταινιών τους40. ∆ιαφαίνεται, συνεπώς, ότι κάθε προσέγγιση
η οποία θα στερούσε από τους παραγωγούς και τους διανοµείς τη δυνατότητα εξασφάλισης
κέρδους από την επένδυσή τους µέσω συµβάσεων διανοµής και διάθεσης είναι πιθανό ότι θα
περιόριζε σηµαντικά τα κίνητρα για επένδυση στην παραγωγή ταινιών.
Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, τα οικονοµικά δικαιώµατα επί των οπτικοακουστικών έργων
(συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος διάθεσης) µεταφέρονται κανονικά από τους
δηµιουργούς και τους ερµηνευτές και εκτελεστές καλλιτέχνες στον παραγωγό (διά νόµου ή
µέσω σύµβασης). Με τον τρόπο αυτό ο παραγωγός µπορεί να αδειοδοτεί απευθείας τα
περισσότερα από τα δικαιώµατα που απαιτούνται για τις υπηρεσίες VoD. Εντούτοις, φαίνεται
ότι η εκκαθάριση των δικαιωµάτων µπορεί να είναι επίπονη και δαπανηρή για ορισµένους
φορείς εκµετάλλευσης VoD. Πρώτον, στο πλαίσιο συµφωνιών προ-χρηµατοδότησης, οι
παραγωγοί ενδέχεται να έχουν διαχωρίσει τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης σε περιοχές, µε
διαφορετικό εταίρο διανοµής για τη διαχείριση της προώθησης και της διανοµής σε κάθε
περιοχή. ∆εύτερον, η έλλειψη σαφήνειας σε σχέση µε τα σχετικά δικαιώµατα που πρέπει να
εκκαθαριστούν για τα έργα καθώς και για κάθε άλλο υλικό που ενσωµατώνεται στην
οπτικοακουστική αποτύπωση θεωρείται ορισµένες φορές πρόβληµα.
2.4.

Ευρωπαϊκή παραγωγή και διανοµή κινηµατογραφικών έργων

Η ΕΕ είναι ένας από τους µεγαλύτερους παραγωγούς ταινιών στον κόσµο: Το 2009
παρήχθησαν στην ΕΕ 1.168 κινηµατογραφικές ταινίες µεγάλου µήκους (έναντι 677 στις
ΗΠΑ)41, ενώ οι ευρωπαϊκές ταινίες αντιπροσωπεύουν το 25% περίπου των
κινηµατογραφικών εισιτηρίων στην ΕΕ έναντι 68% των ταινιών των ΗΠΑ42. Αντίστροφα, το
2009 οι ταινίες από τις ΗΠΑ κατείχαν µερίδιο 93% στην αγορά των ΗΠΑ, ενώ οι ταινίες από

39
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και διατέθηκε σε γενική προβολή για περιορισµένη περίοδο (14 ηµερών) στην υπηρεσία VOD του Sky
σε προνοµιακή τιµή (περίπου ίδια τιµή µε το εισιτήριο του κινηµατογράφου). Η Curzon θεωρεί ότι
αυτή η δοκιµή VOD αύξησε τα εισιτήρια στους κινηµατογράφους για τη συγκεκριµένη ταινία και
έκτοτε το έχει επαναλάβει µε αρκετές ταινίες.
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τοµέα, "Video on Demand and catch-up TV in
Europe" (Κατά παραγγελία βίντεο και ετεροχρονισµένη προβολή τηλεοπτικών εκποµπών), Οκτώβριος
2009, σ. 75.
Αυτό είναι ακόµη πιο σηµαντικό για τις συµπαραγωγές καθώς ο συµπαραγωγός/οι συµπαραγωγοί σε
άλλες περιοχές (διανοµείς παραγωγοί) αναµένουν ως απόδοση της επένδυσής τους την εκµετάλλευση
των αποκλειστικών δικαιωµάτων στην περιοχή τους.. Αυτό ισχύει επίσης και για άλλες παραγωγές. Οι
διανοµείς σε άλλα κράτη µέλη αποκτούν τα αποκλειστικά δικαιώµατα στην περιοχή τους από τον
υπεύθυνο πωλήσεων.
Χάριν σύγκρισης, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Κίνα παρήγαγαν αντίστοιχα 819, 456 και 445 ταινίες το
2009. Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τοµέα, «Focus 2010».
Συµπεριλαµβανοµένων ταινιών που παράγονται στην Ευρώπη από επενδύσεις οι οποίες προέρχονται
από τις ΗΠΑ.
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την ΕΕ κατείχαν µόλις 7%. ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τα αντίστοιχα µερίδια στη
διαδικτυακή αγορά.
Τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή κινηµατογραφική
βιοµηχανία αντιµετωπίζει ορισµένα µοναδικά δοµικά χαρακτηριστικά, όπως οι γλωσσικές και
πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και οι προτιµήσεις των εθνικών αγορών, καθώς και η
περιορισµένη διαθεσιµότητα χρηµατοδοτικών πηγών. Ο ευρωπαϊκός οπτικοακουστικός
τοµέας είναι σε µεγάλο βαθµό κατακερµατισµένος και αποτελείται από πολλές µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)43. Η Ευρώπη δεν έχει µπορέσει να αναπτύξει ένα σύστηµα
στούντιο όπως αυτό του Hollywood. Υφίσταται έλλειψη επενδύσεων σε σχέση µε άλλες
χώρες44 και ο µέσος προϋπολογισµός των ταινιών είναι πάρα πολύ µικρός έναντι αυτού των
µεγάλων στούντιο45. Οι ευρωπαϊκές ταινίες συχνά έχουν επιτυχία στη χώρα τους, ωστόσο,
όπως προκύπτει από τα αριθµητικά στοιχεία, συνήθως έχουν περιορισµένη διανοµή και
απήχηση εκτός της χώρας παραγωγής τους.
∆εδοµένων των δοµικών προβληµάτων για τον ευρωπαϊκό κινηµατογράφο, η ανάπτυξη του
τοµέα αυτού δεν έχει αφεθεί αποκλειστικά στις δυνάµεις της αγοράς. Ο πλουραλισµός, η
πολιτιστική και γλωσσική πολυµορφία και η προστασία των ανηλίκων είναι µερικοί από τους
στόχους γενικού ενδιαφέροντος που διασφαλίζει η τη νοµοθεσία της ΕΕ, ιδίως η οδηγία για
τις τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων επικοινωνίας (AVMS). Στο ίδιο πνεύµα, η οδηγία
AVMS και το πρόγραµµα MEDIA46 προωθούν την παραγωγή και τη διανοµή ευρωπαϊκών
έργων τόσο σε γραµµικές, όσο και σε µη γραµµικές υπηρεσίες. Το πρόγραµµα MEDIA
στοχεύει κυρίως στην αύξηση της κυκλοφορίας και της παρακολούθησης ευρωπαϊκών
οπτικοακουστικών έργων εντός και εκτός της ΕΕ. Η ανακοίνωση σχετικά µε τις κρατικές
ενισχύσεις στον τοµέα του κινηµατογράφου47 – επί του παρόντος υπό αναθεώρηση –
προσφέρει κατάλληλο πλαίσιο που επιτρέπει στα κράτη µέλη να παρέχουν οικονοµική
στήριξη για τη διανοµή και την παραγωγή ταινιών µε παράλληλη διατήρηση ισότιµων όρων
ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τα εθνικά χρηµατοδοτικά συστήµατα έχουν ζωτική
σηµασία για τη διατήρηση των επενδύσεων σε τοπικές παραγωγές και τη στενή σύνδεση
µεταξύ των διαφόρων πλατφορµών, καθώς οι παραδοσιακοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς είναι
σηµαντικοί πελάτες και διανοµείς της οπτικοακουστικής και κινηµατογραφικής παραγωγής48.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, απαιτείται επίσης διά νόµου η επένδυση συγκεκριµένου ποσοστού
απόδοσης της επένδυσης σε τοπικές παραγωγές.

43
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Το 2007, υπήρχαν περισσότερες από 600 κινηµατογραφικές εταιρείες στη Γαλλία, 400 στο ΗΒ και 200
στη Γερµανία.
Η κατά κεφαλήν επένδυση ανέρχεται σε 41 δολάρια στις ΗΠΑ, 20 στην Ιαπωνία και 13 στην Ευρώπη
(Screen Digest, 2011).
Ο µέσος προϋπολογισµός µιας γαλλικής ταινίας το 2010 ήταν 5,48 εκατ. ευρώ, CNC "La production
cinématographique en 2010" σ. 10.
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm
Ανακοίνωση της Επιτροπής «σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές που αφορούν τα κινηµατογραφικά
και τα άλλα οπτικοακουστικά έργα» COM(2001)534 της 26.09.2001.
Στο ΗΒ, π.χ., τα τηλεοπτικά κανάλια κατείχαν το 31% των εσόδων από την κινηµατογραφική
ψυχαγωγία κατά το 2009 (Επιτροπή Ανταγωνισµού ΗΒ "Movies on Pay TV Market Investigation"
(Έρευνα για τις ταινίες στην αγορά της συνδροµητικής τηλεόρασης), Έγγραφο εργασίας "Pay TV and
movies on pay TV" (Συνδροµητική τηλεόραση και ταινίες στη συνδροµητική τηλεόραση). Στη Γαλλία,
η συµπαραγωγή και η προπώληση δικαιωµάτων στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς µε συµφωνίες
διανοµής χρηµατοδότησαν περίπου 55% των ταινιών µε προϋπολογισµό παραγωγής άνω των 7
εκατοµµυρίων ευρώ το 2010 (CNC «La production cinématographique en 2010» σ. 17).
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Το πρόγραµµα MEDIA, το οποίο αναπτύχθηκε µε σκοπό να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της
κατακερµατισµένης φύσης των ευρωπαϊκών πολιτιστικών αγορών, συνιστά έναν επιτυχηµένο
µηχανισµό υποστήριξης για τη διάθεση των ευρωπαϊκών ταινιών, τόσο σε διαφορετικές
περιοχές, όσο και στις αναδυόµενες πλατφόρµες VoD. Μεταξύ των 16 έργων στα οποία
δόθηκε υποστήριξη κατά το 2010, µόνο 4 είναι αποκλειστικά εθνικής εµβέλειας49. Τα
υπόλοιπα 12 έργα είναι διεθνούς εµβέλειας, και δεν περιορίζονται απαραίτητα στα όρια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης50.
3.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει τη δέσµευσή της να συνδράµει στην κάλυψη των
κενών στη διαθεσιµότητα επιγραµµικών υπηρεσιών για καταναλωτές, δηµιουργώντας
ευρωπαϊκό πλαίσιο επιγραµµικής αδειοδότησης των δικαιωµάτων δηµιουργού για
πολυεδαφικές και πανευρωπαϊκές υπηρεσίες51. Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της
στρατηγικής για τη διαχείριση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η Επιτροπή
πρόκειται στις αρχές του 2012 να παρουσιάσει πρόταση για τη βελτίωση της συλλογικής
διαχείρισης των δικαιωµάτων δηµιουργού, συµπεριλαµβανόµενης µεγαλύτερης διαφάνειας
και βελτιωµένης διοίκησης των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, ώστε κατά συνέπεια να
εξασφαλίσει την εξέλιξη της συλλογικής διαχείρισης σύµφωνα µε τις ανάγκες της
πολυεδαφικής αδειοδότησης. Όσον αφορά τα οπτικοακουστικά έργα όπου συχνά είναι
δυνατή η αδειοδότηση από ένα µόνο µέρος (τον παραγωγό), το πλαίσιο αυτό για τη
διευκόλυνση της συλλογικής αδειοδότησης των δικαιωµάτων µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα
σηµαντικό για ορισµένες πτυχές, όπως η εκκαθάριση των δικαιωµάτων για τη µουσική που
περιλαµβάνεται στο οπτικοακουστικό έργο.
Ακόµη, έχουν διατυπωθεί και άλλες επιλογές. Η µία αφορά την επέκταση της αρχής της
«χώρας καταγωγής» στην οποία βασίζεται η εκποµπή µέσω δορυφόρου (όπως ορίζεται στην
οδηγία για τη δορυφορική και καλωδιακή µετάδοση) ώστε να καλύπτει και το επιγραµµικό
πρόγραµµα µεταδόσεων, ειδικότερα για την παροχή υπηρεσιών που διατίθενται κατά
παραγγελία επικουρικά προς τις δραστηριότητες µετάδοσης (π.χ. ετεροχρονισµένη προβολή
τηλεοπτικών εκποµπών). Στο πλαίσιο αυτό, η ισχύουσα νοµοθεσία είναι αυτή της χώρας από
όπου προέρχεται η επιγραµµική µετάδοση, αν και τα µέρη θα µπορούν επίσης να
διασφαλίζουν ότι για το αντίτιµο της άδειας λαµβάνονται υπ’ όψιν όλες οι πτυχές της
µετάδοσης, συµπεριλαµβανοµένου του πραγµατικού και του δυνητικού κοινού, καθώς κι η
γλωσσική έκδοση52. Ακόµη, η εφαρµογή της προσέγγισης της «χώρας καταγωγής» δεν θα
επηρέαζε τη συµβατική ελευθερία των µερών, δηλ. κατά τον καθορισµό των όρων της άδειας,
49

50
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52
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Οι πλατφόρµες αυτές πρέπει να διαθέτουν µια «ελάχιστη ευρωπαϊκή διάσταση» (πρέπει να
περιλαµβάνουν έργα από τουλάχιστον πέντε επιλέξιµες χώρες και να αντιπροσωπεύουν πέντε επίσηµες
γλώσσες της ΕΕ). Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής, παρέχεται ειδική πριµοδότηση στις πλατφόρµες
που παρέχουν διασυνοριακή και γλωσσική διανοµή.
Οι πλατφόρµες VOD όπως, MUBI, UNIVERSCINE, EUROVOD υποστηρίζονται από το πρόγραµµα
MEDIA, π.χ. οι EUROVOD και MUBI (http://mubi.com) έχουν αποκτήσει αναγνωρισµένο εµπορικό
σήµα και µέσω της συµφωνίας τους µε τη Sony Playstation αναµένεται να καθιερωθούν στην αγορά.
Παρέχουν πανευρωπαϊκή δυνατότητα επιλογής ταινιών για ένα περιορισµένο µέρος του καταλόγου
τους και, επίσης, παρέχουν καταλόγους ανά χώρα. Η MEDICI (www.Medici.TV) έχει γίνει διεθνώς
γνωστή σε ένα συγκεκριµένο τοµέα (κλασική µουσική) και παρέχει υπηρεσίες ροής δεδοµένων για
ζωντανές µουσικές παραστάσεις µέσω διαδικτύου. Τα σχέδια για κινητές επικοινωνίες που υποστηρίζει
το πρόγραµµα MEDIA, όπως το Shortz (www.shortz-tv.com) είναι επίσης πανευρωπαϊκής εµβέλειας.
Βλ. ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η ενιαία αγορά για τα δικαιώµατα διανοητικής
ιδιοκτησίας», COM (2011) 287, σ. 11
Αιτιολογική σκέψη 17 της οδηγίας 93/83/ΕΚ
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οι κάτοχοι των δικαιωµάτων και οι εµπορικοί χρήστες θα µπορούν να συµφωνούν µέσω
σύµβασης τα εδαφικά όρια εφαρµογής της άδειας53.
Ωστόσο, προκύπτουν ερωτήµατα σχετικά µε τον τρόπο καθορισµού της «χώρας καταγωγής»
σχετικά µε τις επιγραµµικές µεταδόσεις54. Αυτό σχετίζεται ιδιαίτερα µε τις συναλλακτικές
υπηρεσίες κατά παραγγελία, όπου η εισαγωγή της προσέγγισης της «χώρας καταγωγής» θα
µπορούσε εύκολα να συνεπιφέρει ρυθµιστικό αρµπιτράζ ως προς την επιλογή της χώρας
εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών. Τα οπτικοακουστικά έργα απευθύνονται σε κοινό
συγκεκριµένης γλωσσικής ταυτότητας και οι περισσότερες υπηρεσίες οπτικοακουστικών
µέσων εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε ένα εθνικό κοινό ή, οι περισσότερες από αυτές, στις
συνηθέστερες γλωσσικές οµάδες. Το ακριβές εύρος του προβλήµατος και η προστιθέµενη
αξία µιας επέκτασης της αρχής της χώρας καταγωγής πρέπει να αξιολογηθούν. Πρέπει επίσης
να εξεταστούν και άλλα ερωτήµατα σχετικά µε το επίπεδο προστασίας των κατόχων
δικαιωµάτων και την ανάγκη για περαιτέρω εναρµόνιση . Το ίδιο ισχύει και για τους λόγους
για τους οποίους, περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια µετά την εφαρµογή της σχετικής
οδηγίας, η προσέγγιση αυτή δεν φαίνεται να έχει οδηγήσει σε ευρεία ανάπτυξη
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών δορυφορικής µετάδοσης55.
Στο πλαίσιο της «Στρατηγικής για τα ∆∆Ι», η Επιτροπή ανέλαβε να εξετάσει τη µακρόπνοη
προοπτική της δηµιουργίας ενός περιεκτικού ενιαίου Ευρωπαϊκού κώδικα δικαιωµάτων
δηµιουργού. Ένας τέτοιος ενιαίος Ευρωπαϊκός κώδικας δικαιωµάτων δηµιουργού θα
µπορούσε να βασιστεί σε κωδικοποίηση των υφιστάµενων οδηγιών της ΕΕ για τα δικαιώµατα
δηµιουργού, και στο πλαίσιό αυτό θα εξεταστεί η ανάγκη περαιτέρω εξέλιξης της εν λόγω
υφιστάµενης εναρµόνισης.
Ο κώδικας θα µπορούσε επίσης να παράσχει τη δυνατότητα να διερευνηθεί της η πιθανή
ανάγκη επικαιροποίησης των εξαιρέσεων και των περιορισµών των δικαιωµάτων δηµιουργού
που επιβάλλονται βάσει της οδηγίας για την κοινωνία της πληροφορίας56. Εκτός του κώδικα
αυτού, θα µπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα δηµιουργίας ενός προαιρετικού ενιαίου
τίτλου δικαιωµάτων δηµιουργού βάσει του άρθρου 118 της ΣΛΕΕ57. Ο προαιρετικός αυτός
τίτλος θα µπορούσε να διατεθεί σε εθελοντική βάση και σε συνδυασµό µε τους εθνικούς
τίτλους. Οι µελλοντικοί δηµιουργοί ή παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων θα έχουν την
επιλογή εγγραφής των έργων τους και, στη συνέχεια, της απόκτησης ενός ενιαίου τίτλου που
θα έχει ισχύ σε όλη την ΕΕ. Η εφικτότητα, η πραγµατική ζήτηση και τα απτά πλεονεκτήµατα
53
54

55
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Οδηγία για τη δορυφορική και καλωδιακή µετάδοση, αιτιολογική σκέψη 16.
Όσον αφορά τις δορυφορικές εκποµπές, η πράξη παρουσίασης στο κοινό µέσω δορυφόρου τελείται
µόνο στο κράτος µέλος όπου, υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του ραδιοτηλεοπτικού οργανισµού, τα
σήµατα-φορείς προγραµµάτων εισάγονται σε µια αδιάκοπη αλληλουχία µετάδοσης προς το δορυφόρο
και από εκεί προς το έδαφος. Βλ. οδηγία για τη δορυφορική και καλωδιακή µετάδοση, άρθρο 1
παράγραφος 2) στοιχείο β.
Σε πολλές περιπτώσεις, το γεωγραφικό πεδίο των δορυφορικών µεταδόσεων παραµένει περιορισµένο
και έχουν αναπτυχθεί πολύ λίγες πανευρωπαϊκές υπηρεσίες. Σύµφωνα µε µία µελέτη, λιγότερα από τα
µισά δορυφορικά κανάλια της ΕΕ είναι διεθνή και πρόκειται κυρίως για ενηµερωτικά κανάλια, κανάλια
για ενήλικες και κανάλια µειονοτικών γλωσσών (βλ. µελέτη KEA «Multi-territory Licensing of
Audiovisual Works in the European Union», (Πολυεδαφική αδειοδότηση οπτικοακουστικών έργων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση), σ. 146).
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.
Βλ. ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η ενιαία αγορά για τα δικαιώµατα διανοητικής
ιδιοκτησίας», COM (2011) 287, σ. 11.
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ενός τέτοιου τίτλου, καθώς και οι συνέπειες της εφαρµογής του παράλληλα µε την
υφιστάµενη εδαφική προστασία, πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά.
Τέλος, έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις σε αυτό τον πεδίο, όπως και σε άλλα, σχετικά µε την
ακρίβεια των πληροφοριών ως προς την ιδιοκτησία των δικαιωµάτων. Κατά συνέπεια, θα
ήταν χρήσιµο να εξεταστούν οι επιλογές ανάπτυξης συστηµάτων διαχείρισης δεδοµένων για
την ιδιοκτησία των δικαιωµάτων στα οπτικοακουστικά έργα58. Ακόµη, στο πλαίσιο της
ανάγκης για εκκαθάριση των δικαιωµάτων επί προϋπαρχόντων έργων και κάθε άλλου υλικού
που ενσωµατώνεται στην οπτικοακουστική αποτύπωση, θα ήταν χρήσιµο να διερευνηθούν οι
πιθανοί τρόποι κοινής χρήσης των πηγών των πληροφοριών σχετικά την ιδιοκτησία των
δικαιωµάτων σε διάφορους τοµείς.
3.1.

Ερωτήσεις

1. Ποια είναι τα κύρια νοµικά και άλλα εµπόδια –δικαιώµατα δηµιουργού ή άλλα– που
εµποδίζουν την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για τη διασυνοριακή διανοµή
οπτικοακουστικών έργων; Ποιες προϋποθέσεις πλαίσιο πρέπει να προσαρµοστούν ή να
εφαρµοστούν προκειµένου να ενισχυθεί µια δυναµική ενιαία ψηφιακή αγορά για το
οπτικοακουστικό περιεχόµενο και να προωθηθεί η πολυεδαφική αδειοδότηση; Ποιες
πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες;
2. Ποια πρακτικά προβλήµατα προκύπτουν για τους παρόχους υπηρεσιών
οπτικοακουστικών µέσων στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των δικαιωµάτων στα
οπτικοακουστικά έργα (α) σε µία περιοχή και (β) σε πολλές περιοχές; Ποια δικαιώµατα
επηρεάζονται; Για ποιες χρήσεις;
3. Μπορούν τα προβλήµατα εκκαθάρισης των δικαιωµάτων δηµιουργού να επιλυθούν
βελτιώνοντας το πλαίσιο αδειοδότησης; Ένα σύστηµα δικαιωµάτων δηµιουργού που θα
βασίζεται στην εδαφικότητα στην ΕΕ είναι κατάλληλο στο επιγραµµικό περιβάλλον;
4. Ποια τεχνολογικά µέσα, για παράδειγµα µεµονωµένοι κωδικοί πρόσβασης, θα µπορούσαν
να προβλεφθούν ώστε να δοθεί στους καταναλωτές πρόσβαση στην εκποµπή «τους» ή σε
άλλες υπηρεσίες και σε «δικό τους» περιεχόµενο, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση
τους; Τι αντίκτυπο µπορεί να έχουν τέτοιου είδους προσεγγίσεις στα µοντέλα
αδειοδότησης;
5. Ποια θα είναι η εφικτότητα, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της επέκτασης της
αρχής της «χώρας καταγωγής», όπως ισχύει για τη δορυφορική µετάδοση, στις
επιγραµµικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων επικοινωνίας; Ποιος θα είναι ο
καταλληλότερος τρόπος για τον καθορισµό της χώρας καταγωγής σε σχέση µε τις
επιγραµµικές µεταδόσεις;
6. Ποιο θα είναι το κόστος και τα οφέλη από την επέκταση του συστήµατος εκκαθάρισης
των δικαιωµάτων δηµιουργού για τη διασυνοριακή καλωδιακή αναµετάδοση υπηρεσιών
οπτικοακουστικών µέσων σε τεχνολογικά ουδέτερη βάση; Η επέκταση αυτή θα πρέπει να
58
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Οι οπτικοακουστικοί παραγωγοί επεξεργάζονται ένα διεθνές σύστηµα αναγνωριστικής αρίθµησης για
τα οπτικοακουστικά έργα (ISAN, International Standard Audiovisual Number – ∆ιεθνής πρότυπος
οπτικοακουστικός αριθµός). Έως σήµερα, ο ISAN δεν περιέχει πληροφορίες για την ιδιοκτησία των
δικαιωµάτων και η συµµετοχή είναι εθελοντική. Ορισµένα από τα µεγαλύτερα στούντιο των ΗΠΑ
επεξεργάζονται ένα παρόµοιο σύστηµα (EIDR, Entertainment Identifier Registry – Αναγνωριστικό
µητρώο ψυχαγωγίας).
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περιοριστεί σε «κλειστά περιβάλλοντα» όπως η IPTV ή θα πρέπει να καλύψει όλες τις
µορφές ανοικτών αναµεταδόσεων (ταυτόχρονη µετάδοση) µέσω διαδικτύου;
7. Χρειάζονται συγκεκριµένα µέτρα λόγω της γρήγορης ανάπτυξης της κοινωνικής
δικτύωσης και των ιστοσελίδων κοινωνικών µέσων που βασίζονται στη δηµιουργία και τη
τηλεφόρτωση επιγραµµικού περιεχοµένου από τους τελικούς χρήστες (ιστολόγια,
podcasts, δηµοσιεύσεις post, wiki, mash-up, ανταλλαγή αρχείων και βίντεο);
8. Πώς θα επηρεάσουν οι περαιτέρω τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. υπολογιστικό νέφος) τη
διανοµή οπτικοακουστικού περιεχοµένου, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής
περιεχοµένου σε πολλαπλές συσκευές και της ικανότητας πρόσβασης των πελατών στο
περιεχόµενο ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης;
9. Πώς θα µπορούσε να ενισχύσει η τεχνολογία την εκκαθάριση των δικαιωµάτων; Θα
ενίσχυε την εκκαθάριση των δικαιωµάτων για την επιγραµµική διανοµή
οπτικοακουστικών έργων η ανάπτυξη συστηµάτων αναγνώρισης για τα οπτικοακουστικά
έργα και τις βάσεις δεδοµένων ιδιοκτησίας δικαιωµάτων; Ποιον ρόλο, εάν υπάρχει, θα
µπορούσε να διαδραµατίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση;
10. Τα υφιστάµενα µοντέλα χρηµατοδότησης και διανοµής των ταινιών, τα οποία βασίζονται
στην κλιµακωτή διανοµή βάσει χρονοδιαγράµµατος και περιοχής, παραµένουν επίκαιρα
στο πλαίσιο των επιγραµµικών οπτικοακουστικών υπηρεσιών; Ποιο είναι το καλύτερο
µέσο για την προώθηση της επιγραµµικής διανοµής παλαιών ταινιών που δεν υπάγονται
πλέον σε συµφωνίες αποκλειστικότητας στην ΕΕ;
11. Πρέπει να απαγορεύεται στα κράτη µέλη η διατήρηση ή η εισαγωγή νοµικά δεσµευτικών
χρονικών «παραθύρων» κυκλοφορίας στο πλαίσιο της κρατικής χρηµατοδότησης για την
παραγωγή ταινιών;
12. Ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση της κοινής χρήσης ή/και υπεροχής των
ευρωπαϊκών έργων στον κατάλογο των προγραµµάτων που προσφέρονται από παρόχους
κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων;
13. Ποιες είναι οι απόψεις σας για τα πιθανά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της
εναρµόνισης των δικαιωµάτων δηµιουργού στην ΕΕ µέσω ενός περιεκτικού κώδικα
δικαιωµάτων δηµιουργού;
14. Ποιες είναι οι απόψεις σας για την εισαγωγή ενός προαιρετικού ενιαίου τίτλου
δικαιωµάτων δηµιουργού της ΕΕ; Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά ενός ενιαίου
τίτλου, µεταξύ άλλων και σε σχέση µε τα εθνικά δικαιώµατα;
4.

ΑΜΟΙΒΗ

ΚΑΤΟΧΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη αµοιβή των κατόχων
των δικαιωµάτων. Παράλληλα, για την ανάπτυξη διασυνοριακών υπηρεσιών στην ενιαία
ψηφιακή αγορά είναι απαραίτητο να υπάρχει διαφάνεια ως προς την ιδιοκτησία και τα
δικαιώµατα για τις υπηρεσίες αυτές και επίσης να υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης του
κόστους έναρξης νέων υπηρεσιών. Εν τέλει, η διευκόλυνση επιτυχηµένων διασυνοριακών
υπηρεσιών θα οδηγήσει σε υψηλότερες αµοιβές για τους δηµιουργούς.
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Παρά το ότι δεν υπάρχει ευρεία εναρµόνιση στην ΕΕ όσον αφορά τα αποκλειστικά
οικονοµικά δικαιώµατα και την έννοια της προστασίας59, οι κανόνες περί πατρότητας και
αρχικής κυριότητας στην ΕΕ έχουν εναρµονιστεί µόνο εν µέρει. Όπως προσδιορίστηκε από
την Επιτροπή στην έκθεσή της σχετικά µε το ζήτηµα της πατρότητας κινηµατογραφικών ή
οπτικοακουστικών έργων στην Κοινότητα60:
«Ως αποτέλεσµα αυτής της εναρµόνισης, όλα τα κράτη µέλη θεωρούν πλέον τον κύριο
σκηνοθέτη της ταινίας ως έναν από τους δηµιουργούς της. Ωστόσο, η κοινοτική νοµοθεσία
δεν έχει οδηγήσει σε πλήρη εναρµόνιση της έννοιας της πατρότητας κινηµατογραφικών και
οπτικοακουστικών έργων. Υπάρχουν ακόµα διαφορές σε λεπτοµέρειες σχετικά µε το ζήτηµα
ποια από τα άτοµα που συµµετέχουν στην παραγωγή της ταινίας –εκτός από τον κύριο
σκηνοθέτη– πρέπει να θεωρούνται συνδηµιουργοί»61.
Επιπλέον, οι εθνικοί κανόνες σχετικά µε τις µεταβιβάσεις και τις εκχωρήσεις των
δικαιωµάτων διαφέρουν, όπως και αυτοί για τη νόµιµη διαδοχή. Το πεδίο εφαρµογής της
µεταβίβασης των δικαιωµάτων διαφέρει επίσης στα κράτη µέλη62. Οι διαφορετικές
προσεγγίσεις ανά την ΕΕ θεωρείται από ορισµένους ως πρόβληµα για την αδειοδότηση των
οπτικοακουστικών έργων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας την πολύπλοκη και
χρονοβόρα.
4.1.

Αµοιβή δηµιουργών για την επιγραµµική εκµετάλλευση

Στο µεγαλύτερο ποσοστό τους, οι δηµιουργοί µεταβιβάζουν τα αποκλειστικά οικονοµικά τους
δικαιώµατα στον παραγωγό έναντι ενός κατ’ αποκοπή ποσού ή µιας πληρωµής «εξαγοράς»
για τη συµβολή τους σε ένα οπτικοακουστικό έργο (συγγραφή ή/και σκηνοθεσία κ.λπ.). ∆εν
συνηθίζεται να λαµβάνουν οι δηµιουργοί αµοιβή ανά χρήση για τις πρωτογενείς χρήσεις του
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Οδηγία 93/83/ΕΟΚ περί συντονισµού ορισµένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωµα του δηµιουργού
και τα συγγενικά δικαιώµατα που εφαρµόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις και
την καλωδιακή αναµετάδοση, οδηγία 2001/29/ΕΚ για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του
δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, οδηγία
2006/115/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα εκµίσθωσης, το δικαίωµα δανεισµού και ορισµένα δικαιώµατα
συγγενικά προς την πνευµατική ιδιοκτησία στον τοµέα των προϊόντων της διανοίας και οδηγία
2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων
συγγενικών δικαιωµάτων.
COM/2002/0691 τελικό, 6 ∆εκεµβρίου 2002.
Π.χ. η γαλλική νοµοθεσία θεωρεί διάφορους συντελεστές ενός οπτικοακουστικού έργου ως
δηµιουργούς: τον σεναριογράφο, τον συγγραφέα της προσαρµογής της ταινίας, τον συγγραφέα των
διαλόγων, τον δηµιουργό των µουσικών συνθέσεων που έχουν δηµιουργηθεί ειδικά για την ταινία, τον
σκηνοθέτη και τον συνθέτη και τον συγγραφέα του έργου που προσαρµόστηκε κινηµατογραφικά. Στη
Γερµανία, κάθε δηµιουργικός συντελεστής µπορεί να θεωρηθεί συνδηµιουργός. Τα γερµανικά
δικαστήρια έχουν έως σήµερα θεωρήσει τον σκηνοθέτη, τον εικονολήπτη και τον υπεύθυνο του µοντάζ
ως δηµιουργούς. Στο ΗΒ, την Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο, ο παραγωγός της ταινίας είναι επίσης
συνδηµιουργός του οπτικοακουστικού έργου.
Π.χ. η γαλλική νοµοθεσία για τις οπτικοακουστικές παραγωγές βασίζεται στην υπόθεση ότι όλα τα
οικονοµικά δικαιώµατα σε µια ταινία έχουν µεταβιβαστεί στον παραγωγό, ενώ στην Αυστρία ή την
Ιταλία, ο παραγωγός είναι ο αρχικός κάτοχος όλων των δικαιωµάτων κινηµατογραφικής
εκµετάλλευσης. Στο ΗΒ, ο κύριος σκηνοθέτης θεωρείται ο αρχικός δηµιουργός της ταινίας και τα
δικαιώµατα µεταφέρονται στον παραγωγό βάσει του δόγµατος «εργασία προς ενοικίαση», σύµφωνα µε
το οποίο ο σκηνοθέτης απασχολείται από τον παραγωγό. Άλλα κράτη µέλη όπως το Βέλγιο, η ∆ανία, η
Φινλανδία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Σουηδία ή οι Κάτω Χώρες προβλέπουν τεκµήρια διαφορετικής
έκτασης.
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έργου τους, όπως η κινηµατογραφική προβολή ή η πώληση DVD63. Επίσης, η πλειοψηφία
των κρατών µελών δεν παρέχει ένα πλαίσιο προκειµένου οι οπτικοακουστικοί δηµιουργοί να
λαµβάνουν πληρωµή «ανά χρήση» για την επιγραµµική εκµετάλλευση των έργων τους64.
Σε ορισµένα κράτη µέλη (Γαλλία, Βέλγιο και Βουλγαρία) οι εταιρείες συλλογικής
διαχείρισης που εκπροσωπούν οπτικοακουστικούς δηµιουργούς έχουν το συµβατικό
δικαίωµα της είσπραξης αµοιβών σε ανά χρήση βάση εκ µέρους των µελών τους για την
τηλεοπτική µετάδοση των έργων τους. Σε ορισµένες χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία) ο
τελικός διανοµέας, συνήθως ο φορέας µετάδοσης, θεωρείται διά νόµου υπεύθυνος για τις
πληρωµές ανά χρήση προς τον δηµιουργό. Ωστόσο, τα οικονοµικά δικαιώµατα που χρήζουν
εκκαθάρισης για εκµετάλλευση εκχωρούνται στον παραγωγό.
Μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι δηµιουργοί δεν έχουν οικονοµικό όφελος από την
επιγραµµική εκµετάλλευση των έργων τους αν δεν υπάρχει αναλογική αµοιβή σε ανά χρήση
βάση. Προκειµένου να επιλυθεί αυτό το πρόβληµα, µια επιλογή θα ήταν η εφαρµογή ενός
δικαιώµατος αµοιβής από το οποίο δεν χωρεί παραίτηση για το δικαίωµα διάθεσης που
κατέχουν, το οποίο θα υπόκειται υποχρεωτικά σε συλλογική διαχείριση. Μια άλλη επιλογή θα
ήταν η προώθηση της δυνατότητας των δηµιουργών να προβαίνουν σε µεµονωµένες ή
συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για τη µεγιστοποίηση της
αξίας των αποκλειστικών δικαιωµάτων των δηµιουργών, ειδικά καθώς το δικαίωµα διάθεσης
θα µπορούσε να αποδειχθεί στο µέλλον ως ένα από τα πολυτιµότερα διαπραγµατευτικά τους
όπλα.
4.2.

Αµοιβή ερµηνευτών
εκµετάλλευση

και

εκτελεστών

καλλιτεχνών

για

επιγραµµική

Όσον αφορά τους οπτικοακουστικούς δηµιουργούς, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, τα
αποκλειστικά οικονοµικά δικαιώµατα των οπτικοακουστικών ερµηνευτών και εκτελεστών
καλλιτεχνών, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος διάθεσης για τη διαδραστική
επιγραµµική χρήση, µεταβιβάζεται συνήθως εκ των προτέρων στον παραγωγό διά νόµου ή
µέσω σύµβασης, έναντι ενός κατ’ αποκοπή ποσού. Μόνο µερικά κράτη µέλη, όπως η
Ισπανία, προβλέπουν δίκαιη αµοιβή για τους οπτικοακουστικούς ερµηνευτές και εκτελεστές
καλλιτέχνες προκειµένου να διασφαλίζεται ότι λαµβάνουν αναλογικό µερίδιο από τα έσοδα
που απορρέουν από την εκµετάλλευση των ερµηνειών και εκτελέσεών τους.
Μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι ερµηνευτές και εκτελεστές καλλιτέχνες πρέπει να έχουν
επίσης, σε εναρµονισµένη βάση, ένα δικαίωµα σε αµοιβή από το οποίο δεν χωρεί παραίτηση
και από το οποίο θα επωφελούνται ακόµη και αφού µεταβιβάσουν το αποκλειστικό τους
δικαίωµα διάθεσης. Το δικαίωµα αυτό θα µπορούσε επίσης να εισπράττεται υποχρεωτικά από
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Επίσης, µπορούν να εξεταστούν και άλλα µέσα που να
διασφαλίζουν ότι οι ερµηνευτές και εκτελεστές καλλιτέχνες µπορούν να διαπραγµατεύονται
µεµονωµένα ή συλλογικά επαρκείς αµοιβές.
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Η οδηγία για την εκµίσθωση και τον δανεισµό προβλέπει για τους δηµιουργούς και τους ερµηνευτές
και εκτελεστές καλλιτέχνες ένα δικαίωµα εύλογης αµοιβής από το οποίο δεν χωρεί παραίτηση και το
οποίο θα µπορούσε να εφαρµοστεί στην περίπτωση εκµίσθωσης DVD. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε
υποχρεωτική συλλογική διαχείριση.
Το δικαίωµα διάθεσης που εκχωρείται βάσει της οδηγίας του 2001 για την κοινωνία της πληροφορίας
µεταβιβάζεται στις περισσότερες περιπτώσεις στον παραγωγό εκ των προτέρων.
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Όσον αφορά την αµοιβή των δηµιουργών και των ερµηνευτών και εκτελεστών καλλιτεχνών,
µπορεί να υποστηριχθεί ότι η δηµιουργία ενός περαιτέρω πλαισίου δικαιωµάτων αµοιβής
ενδέχεται να ενισχύσει την αβεβαιότητα σχετικά µε το πού και από ποιον πρέπει να
εκκαθαρίζονται οι άδειες (ειδικά λόγω της µη ύπαρξης εναρµονισµένων κανόνων πατρότητας
στην ΕΕ) και να απαιτεί από τους χρήστες να διαχειρίζονται και να συµβιβάζουν πολλαπλές
απαιτήσεις αµοιβής για κάθε µεµονωµένο οπτικοακουστικό έργο. Η επιλογή αυτή θα
µπορούσε συνεπώς να αποδειχθεί επιζήµια για την ανάπτυξη επιγραµµικών πλατφορµών
διανοµής για οπτικοακουστικά έργα, αυξάνοντας το κόστος συναλλαγής και τη νοµική και
οικονοµική αβεβαιότητα.
Είναι σηµαντικό να εξεταστεί το αν η δηµιουργία νέων δικαιωµάτων αµοιβής µε συλλογική
διαχείριση είναι το µοναδικό µέσο για τη διασφάλιση επαρκούς αµοιβής ή αν θα µπορούσαν
να εφαρµοστούν εναλλακτικοί µηχανισµοί προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η αµοιβή των
δηµιουργών και των ερµηνευτών και εκτελεστών καλλιτεχνών αντανακλά επαρκώς την
επιτυχία ενός έργου65.
4.3.

Ερωτήσεις

15. Η εναρµόνιση της έννοιας της πατρότητας ή/και της µεταβίβασης των δικαιωµάτων σε
οπτικοακουστικές παραγωγές είναι απαραίτητη προκειµένου να διευκολυνθεί η
διασυνοριακή αδειοδότηση οπτικοακουστικών έργων στην ΕΕ;
16. Απαιτείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα δικαίωµα αµοιβής από το οποίο δεν χωρεί
παραίτηση για τους οπτικοακουστικούς δηµιουργούς προκειµένου να διασφαλίζεται η
αναλογική αµοιβή τους για τις επιγραµµικές χρήσεις των έργων τους αφού µεταβιβάσουν
το δικαίωµα διάθεσης; Αν ναι, τότε πρέπει η διαχείριση ενός δικαιώµατος αµοιβής να
γίνεται υποχρεωτικά από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης;
17. Ποιο θα είναι το κόστος και ποια τα οφέλη από τη θέσπιση ενός τέτοιου δικαιώµατος για
όλους τους ενδιαφερόµενους στην αξιακή αλυσίδα, συµπεριλαµβανοµένων των
καταναλωτών; Ειδικότερα, ποιο θα είναι το αποτέλεσµα της διασυνοριακής αδειοδότησης
οπτικοακουστικών έργων;
18. Απαιτείται ένα χωρίς δυνατότητα παραίτησης δικαίωµα αµοιβής σε ευρωπαϊκό επίπεδο
για τους οπτικοακουστικούς ερµηνευτές και εκτελεστές καλλιτέχνες προκειµένου να
διασφαλίζεται η αναλογική αµοιβή των επιγραµµικών χρήσεων των ερµηνειών και των
εκτελέσεών τους αφού έχουν µεταβιβάσει το δικαίωµα διάθεσης; Αν ναι, πρέπει τότε η
διαχείριση ενός δικαιώµατος αµοιβής να γίνεται υποχρεωτικά από εταιρείες συλλογικής
διαχείρισης;
19. Ποιο θα είναι το κόστος και ποια τα οφέλη από την εισαγωγή ενός τέτοιου δικαιώµατος
για όλους τους ενδιαφερόµενους στην αξιακή αλυσίδα, συµπεριλαµβανοµένων των
καταναλωτών; Ειδικότερα, ποιο θα είναι το αποτέλεσµα της διασυνοριακής αδειοδότησης
οπτικοακουστικών έργων;
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Π.χ. µια προσέγγιση που θα διασφαλίζει ότι η αµοιβή των δηµιουργών και των ερµηνευτών και
εκτελεστών καλλιτεχνών αντανακλά επαρκώς την επιτυχία ενός έργου θα µπορούσε να είναι η
εισαγωγή νοµικά δεσµευτικών διατάξεων στις συµβάσεις σχετικά µε τη διαφάνεια και την αµοιβή.
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20. Υπάρχουν άλλα µέσα για τη διασφάλιση της επαρκούς αµοιβής των δηµιουργών και των
ερµηνευτών και εκτελεστών καλλιτεχνών και αν ναι, ποια είναι αυτά;
5.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

5.1.

Ιδρύµατα κινηµατογραφικής κληρονοµιάς

Τα ιδρύµατα κινηµατογραφικής κληρονοµιάς66 εκδηλώνουν, σε συµµόρφωση µε την
αποστολή τους προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος, ήτοι τη διαφύλαξη, την
αποκατάσταση και την παροχή πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πρόσβασης στα έργα των
συλλογών τους, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ψηφιοποίηση των αρχείων τους, ώστε να τα
καταστήσουν διαθέσιµα στο διαδίκτυο και να τα προβάλουν σε ψηφιακή µορφή στις
ταινιοθήκες τους. Τα ιδρύµατα αυτά δεν κατέχουν τα δικαιώµατα των οπτικοακουστικών
έργων που διαθέτουν στη συλλογή τους, αλλά απλά διαθέτουν τα έργα αυτά στο πλαίσιο του
ρόλου τους ως αποθετηρίων έργων του πολιτισµού. Τα ιδρύµατα αυτά έχουν εκφράσει την
ανησυχία τους σχετικά µε το ότι η εκκαθάριση των δικαιωµάτων για τα έργα που διαθέτουν
είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. Θεωρούν ότι το υφιστάµενο πλαίσιο της ΕΕ δεν τους παρέχει
επαρκή ασφάλεια δικαίου σχετικά µε τη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων διαδικασιών για την
κάλυψη των υποχρεώσεών τους, οι οποίες περιλαµβάνουν ενδεχοµένως τη µεταφορά µεταξύ
µέσων και µορφοτύπων και τη µετάδοση των έργων σε µία ή περισσότερες αποµακρυσµένες
θέσεις για λόγους διαφύλαξης, κ.λπ.
µε την πράσινη βίβλο «Τα δικαιώµατα δηµιουργού στην οικονοµία της γνώσης»67, καθώς και
η µετέπειτα ανακοίνωση της Επιτροπής «Τα δικαιώµατα δηµιουργού στην οικονοµία της
γνώσης»68, άνοιξε η συζήτηση σχετικά µε τις µη υποχρεωτικές εξαιρέσεις του άρθρου 5
παράγραφος 2 στοιχείο γ) (αναπαραγωγή για διαφύλαξη σε βιβλιοθήκες) και του άρθρου 5
παράγραφος 3 στοιχείο ιδ) (επιτόπου µελέτη από ερευνητές) της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την
εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών
δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας. Προκειµένου να τους παρασχεθεί η ασφάλεια
δικαίου για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους, τα ευρωπαϊκά ιδρύµατα
κινηµατογραφικής κληρονοµιάς έχουν εκφράσει την άποψη ότι οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να
είναι υποχρεωτικές και ότι η εφαρµογή τους πρέπει να είναι εναρµονισµένη µεταξύ των
κρατών µελών.
5.2.

Ερωτήσεις

21. Απαιτούνται νοµοθετικές αλλαγές ώστε να βοηθήσουν τα ιδρύµατα κινηµατογραφικής
κληρονοµιάς στην εκπλήρωση της αποστολής τους ως προς το δηµόσιο συµφέρον;
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Ως ιδρύµατα κινηµατογραφικής κληρονοµιάς ή «ταινιοθήκες» νοούνται οι δηµόσιοι οργανισµοί στους
οποίους τα κράτη µέλη έχουν αναθέσει τη συστηµατική συλλογή, καταλογογράφηση, διατήρηση και
αποκατάσταση και τη διάθεση για εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, ερευνητικές ή άλλες παρεµφερείς µη
εµπορικές χρήσεις κινηµατογραφικών και άλλων οπτικοακουστικών έργων (βλ. σηµείο 2 της Σύστασης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2005 σχετικά µε την
κινηµατογραφική κληρονοµιά και την ανταγωνιστικότητα των συναφών δραστηριοτήτων της
κινηµατογραφικής βιοµηχανίας, ΕΕ L.323 της 9.12.2005, σσ. 57-61). Ένα σύστηµα νόµιµης κατάθεσης
των πνευµατικών δικαιωµάτων υπάρχει στην πλειονότητα των κρατών µελών είτε µέσω της νόµιµης
κατάθεσης των πνευµατικών δικαιωµάτων είτε µέσω της υποχρεωτικής κατάθεσης των πνευµατικών
δικαιωµάτων των κινηµατογραφικών έργων που έχουν λάβει δηµόσια χρηµατοδότηση.
COM (2008) 466 της 16.07.2008.
COM (2009) 532 της 19.10.2009.
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Πρέπει οι εξαιρέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) (αναπαραγωγή για
διαφύλαξη σε βιβλιοθήκες) και του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο ιδ) (επί τόπου
µελέτη από ερευνητές) της οδηγίας 2001/29/ΕΚ να προσαρµοστούν προκειµένου να
παρέχεται ασφάλεια δικαίου στην καθηµερινή πρακτική των ευρωπαϊκών ιδρυµάτων
κινηµατογραφικής κληρονοµιάς;
22. Ποια άλλα µέτρα θα µπορούσαν να εξεταστούν;
5.3.

Προσβασιµότητα επιγραµµικών οπτικοακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτοµα µε αναπηρίες, 2010-2020, αναφέρεται στα
προβλήµατα προσβασιµότητας που αντιµετωπίζει ένα άτοµο µε αναπηρίες. Ειδικότερα,
αναφέρεται ότι πολλοί τηλεοπτικοί οργανισµοί δεν διαθέτουν παρά λίγους µόνο υπότιτλους
και προγράµµατα µε ηχητική περιγραφή.
Η στρατηγική προτείνει τη βελτιστοποίηση της προσβασιµότητας σύµφωνα µε το Ψηφιακό
θεµατολόγιο και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων στον κατάλογο των ενεργειών για την περίοδο
2010-2015 την πρόθεση για συστηµατική αξιολόγηση της προσβασιµότητας κατά την
αναθεώρηση της νοµοθεσίας στο πλαίσιο του Ψηφιακού θεµατολογίου, σύµφωνα µε τη
Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία (UNCRPD)69.
5.4.

Ερωτήσεις

23. Ποια πρακτικά προβλήµατα προκύπτουν για τα άτοµα µε αναπηρία ως προς την ισότιµη
πρόσβαση µε τους άλλους πολίτες στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων στην
Ευρώπη;
24. Πρέπει το πλαίσιο για τα δικαιώµατα δηµιουργού να προσαρµοστεί προκειµένου να
βελτιωθεί η προσβασιµότητα στα οπτικοακουστικά έργα για τα άτοµα µε αναπηρία;
25. Ποια θα ήταν τα πρακτικά οφέλη της εναρµόνισης των απαιτήσεων προσβασιµότητας µε
τις επιγραµµικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων στην Ευρώπη;
26. Ποιες άλλες δράσεις πρέπει να διερευνηθούν προκειµένου να αυξηθεί η διαθεσιµότητα
του προσβάσιµου περιεχοµένου στην Ευρώπη;
6.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη καλούνται να καταθέσουν τις ιδέες τους σχετικά µε την παρούσα
πράσινη βίβλο, απαντώντας επίσης στις παραπάνω ερωτήσεις, στην παρακάτω διεύθυνση:
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Η σύµβαση αυτή ορίζει στο άρθρο 30 «Συµµετοχή στην πολιτιστική ζωή, σε δραστηριότητες αναψυχής
και στον αθλητισµό» ότι τα συµβαλλόµενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρία
να συµµετέχουν ισότιµα στην πολιτιστική ζωή και λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίσουν
ότι τα άτοµα µε αναπηρία µεταξύ άλλων απολαµβάνουν πρόσβαση σε τηλεοπτικά προγράµµατα,
ταινίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε προσβάσιµη µορφή. Ακόµη,
αναφέρει ότι τα συµβαλλόµενα κράτη λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα, σύµφωνα µε το διεθνές
δίκαιο, για να εξασφαλίσουν ότι οι νόµοι περί προστασίας δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν
συνιστούν παράλογο εµπόδιο ή διακρισιακή µεταχείριση για την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία
σε πολιτιστικά αγαθά.
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Γ∆ Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, Μονάδα D-1 «Πνευµατική ιδιοκτησία»
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: markt-d1@ec.europa.eu
Ταχυδροµική διεύθυνση: European Commission
Internal Market Directorate General, Unit D-1
Rue de Spa 2
Office 06/014
1049 Brussels
Βέλγιο
Παρακαλείσθε να υποβάλλετε τα σχόλιά σας έως την 18η Νοεµβρίου 2011 σε ηλεκτρονική
µορφή. Οι συµµετοχές θα δηµοσιευθούν στον ιστότοπο της Γ∆ Εσωτερικής Αγοράς και
Υπηρεσιών εκτός αν ο συµµετέχων δηλώσει ότι δεν το επιθυµεί. Εφιστάται η προσοχή στην
ανάγνωση της δήλωσης περί εµπιστευτικότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα
διαβούλευση σχετικά µε τις πληροφορίες για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδοµένων και της συµµετοχής σας.
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