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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα οπτικοακουστικά έργα και ιδίως ο κινηµατογράφος, διαδραµατίζουν σηµαντικότατο
ρόλο στη διαµόρφωση της ταυτότητας των Ευρωπαίων, τόσο σε σχέση µε κοινές πτυχές

που συναντούµε σε όλη την Ευρώπη όσο και σε σχέση µε την πολιτιστική ποικιλοµορφία
που χαρακτηρίζει τις διαφορετικές µας παραδόσεις και το διαφορετικό ιστορικό

παρελθόν µας. Τα έργα αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο για την καλή λειτουργία των
δηµοκρατιών µας λόγω της µεγάλης επιρροής τους στην κοινωνία. Βρίσκονται επίσης
στην καρδιά των µεταβολών που οφείλονται στην εξέλιξη της κοινωνίας της
πληροφορίας: οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις προσφέρουν νέες ευκαιρίες για την

προώθηση της συντήρησης της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και για την αύξηση της
αµοιβαίας κατανόησης στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Ωστόσο ο πολλαπλασιασµός των

δικτύων διανοµής για τη διάδοση των οπτικοακουστικών αγαθών δεν οδηγεί αυτοµάτως
στην αύξηση της δηµιουργίας περιεχοµένου ποιότητας.

Οι αρχές της οπτικοακουστικής πολιτικής της Κοινότητας εκφράστηκαν µέσα στην
ανακοίνωση της Επιτροπής το ∆εκέµβριο του 19991 και εξακολουθούν σήµερα να

ισχύουν πλήρως. Ο πρωταρχικός στόχος όσον αφορά τη ρύθµιση στον οπτικοακουστικό
τοµέα είναι η διαφύλαξη ορισµένων στόχων κοινού συµφέροντος όπως είναι ο

πλουραλισµός, η πολιτιστική και η γλωσσική ποικιλοµορφία και η προστασία των
ανηλίκων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να διατηρηθεί η αναγκαία ισορροπία για την

εξασφάλιση της επικουρικότητας σε έναν τοµέα όπου σηµαντικές αρµοδιότητες
εντοπίζονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι

ευρωπαϊκές εταιρείες µπορούν να επωφεληθούν πλήρως από την ευρωπαϊκή διάσταση.
Τα κυριότερα ευρωπαϊκά όργανα που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τον τοµέα αυτό, η
οδηγία για την τηλεόραση χωρίς σύνορα, που αφορά ρυθµιστικές πτυχές και το
πρόγραµµα για µηχανισµούς υποστήριξης, έχουν ως κύριο στόχο τους να επιτρέψουν

στις ευρωπαϊκές εταιρείες στον τοµέα αυτό να επωφεληθούν πλήρως από την ευρωπαϊκή
κοινή αγορά.

Τα οπτικοακουστικά έργα έχουν µοναδικά χαρακτηριστικά λόγω της διπλής τους φύσης:
Είναι οικονοµικά αγαθά τα οποία προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες για τη δηµιουργία

ευµάρειας και απασχόλησης. Το 1999 η ευρωπαϊκή αγορά των οπτικοακουστικών
µέσων2 υπολογιζόταν σε 58.3 εκατοµµύρια € (+ 8.7% σε σχέση µε το 1998). Είναι
επίσης πολιτιστικά αγαθά που ταυτόχρονα αντανακλούν και διαµορφώνουν τις κοινωνίες
µας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ανάπτυξη του τοµέα αυτού δεν αφέθηκε ποτέ

στον έλεγχο των δυνάµεων της αγοράς και µόνον.

Η εµφάνιση νέων τεχνολογιών δεν επηρέασε την αναγέννηση του κινηµατογράφου στην

Ευρώπη· οι νέες αυτές τεχνολογίες αποδείχθηκε ότι µάλλον προσφέρουν επιπλέον έσοδα
στους φορείς εκµετάλλευσης των µέσων µαζικής ενηµέρωσης παρά ότι αντικαθιστούν τα

παλιά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Ο συνολικός αριθµός των εισιτηρίων στους
ευρωπαϊκούς κινηµατογράφους αυξήθηκε από 662 εκατοµµύρια το 1995 σε 844

1
Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές για την κοινοτική πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα στην

ψηφιακή εποχή. 14.12.1999, COM(1999)657τελικό.
2

Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης του οπτικοακουστικού τοµέα. Περιλαµβάνει: την

τηλεόραση, τον κινηµατογράφο, το βίντεο (κασέτες και DVD), αλλά όχι τα ηλεκτρονικά

παιχνίδια.
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εκατοµµύρια το 2000 (+27%)3. Η αύξηση αυτή φαίνεται ότι οφείλεται τουλάχιστον εν

µέρει στην αύξηση των κινηµατογραφικών αιθουσών στην Ευρώπη, ιδιαίτερα των
συγκροτηµάτων κινηµατογράφων πολλαπλών αιθουσών (multiplexes) (+22%το 1999σε
σχέση µε το 1995) καθώς και στη βελτίωση των εγκαταστάσεων στους
κινηµατογράφους. Πρόσφατα στοιχεία4 δείχνουν ότι η παρακολούθηση τηλεοπτικών

προγραµµάτων στην Ευρώπη αυξήθηκε στα περισσότερα κράτη µέλη το τελευταίο έτος.

Μεταξύ των οπτικοακουστικών έργων, τα κινηµατογραφικά κατέχουν εξέχουσα θέση

λόγω του κόστους παραγωγής τους και της πολιτιστικής τους σηµασίας: οι
προϋπολογισµοί των παραγωγών κινηµατογραφικών ταινιών είναι πολύ υψηλότεροι από

ό,τι εκείνοι που προορίζονται για έργα άλλου οπτικοακουστικού περιεχοµένου,
αναλαµβάνονται πιο συχνά από διεθνείς συµπαραγωγές και η διάρκεια εκµετάλλευσης

των δικαιωµάτων των έργων αυτών είναι µεγαλύτερη καθώς υπάρχει η δυνατότητα
χρησιµοποίησης όλων των δικτύων διανοµής, δηλαδή των κινηµατογράφων, των DVD,
των βιντεοκασετών (για πώληση ή για ενοικίαση), της µεταφόρτωσης από το διαδίκτυο
και της τηλεόρασης (χρέωση ανά θέαµα, χρέωση ανά κανάλι, ή ατελής µετάδοση). Τα
κινηµατογραφικά έργα αντιµετωπίζουν σκληρό ανταγωνισµό από τα κινηµατογραφικά
έργα µη ευρωπαϊκής προέλευσης5. Είναι µικρή η κυκλοφορία των ευρωπαϊκών έργων σε

µη ευρωπαϊκές χώρες, µολονότι φαίνεται να υπάρχει αυξητική τάση: σύµφωνα µε
ορισµένες εκτιµήσεις, τα ευρωπαϊκά κινηµατογραφικά έργα συµπαραγωγής ευρωπαϊκών

κρατών ξεπέρασαν το 10%6 της συνολικής παρακολούθησης το 1999από λιγότερο από
8% το 1996.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του κινηµατογράφου, η Επιτροπή υπέδειξε στην ανακοίνωσή
της για την οπτικοακουστική πολιτική το 1999 ότι υπάρχει ανάγκη να εξεταστούν µε

µεγαλύτερη λεπτοµέρεια σειρά θεµάτων για την αποσαφήνιση του νοµικού πλαισίου του
κινηµατογραφικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής πολιτικής κρατικής

ενίσχυσης στον εν λόγω τοµέα. Στόχος της επανεξέτασης αυτής ήταν να καθοριστεί ποια
µέτρα µπορούν να ληφθούν µε στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας των έργων αυτών

στην Ευρώπη.

Σύµφωνα µε τις αρχές του λευκού βιβλίου για τη διακυβέρνηση7, οι υπηρεσίες της

Επιτροπής διοργάνωσαν δηµόσια διαβούλευση βάσει ενός εγγράφου εργασίας των
υπηρεσιών της Επιτροπής

8
µε στόχο να δοθεί σε όλες τις ενδιαφερόµενες πλευρές η

ευκαιρία να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους πριν από την έγκριση της παρούσας
ανακοίνωσης από την Επιτροπή. Στις 15 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση στην

οποία συµµετείχαν 250 περίπου ενδιαφερόµενα µέρη. Αυτό, όχι µόνον έδωσε την
ευκαιρία στην Επιτροπή να εντοπίσει τα ουσιώδη θέµατα αναφορικά µε τα ζητήµατα που

τέθηκαν στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, αλλά επέτρεψε στα
ενδιαφερόµενα µέρη να ακούσουν και να απαντήσουν στις διάφορες απόψεις.

3
Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης του οπτικοακουστικού τοµέα

4
Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης του οπτικοακουστικού τοµέα: ο µέσος όρος

παρακολούθησης τηλεοπτικών προγραµµάτων στην Ευρώπη κυµαίνεται µεταξύ 144 λεπτών

ηµερησίως στην Αυστρία και 239 λεπτών ηµερησίως στην Ιταλία. Η τάση είναι θετική σε όλα

σχεδόν τα κράτη µέλη.
5

Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης του οπτικοακουστικού τοµέα: το ποσοστό στην αγορά των
ταινιών του αµερικανικού κινηµατογράφου στην Ευρώπη το 2000ήταν µεγαλύτερο από 73%.

6
Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης του οπτικοακουστικού τοµέα· βάση δεδοµένων LUMIERE·
τα στοιχεία περιλαµβάνουν διεθνείς συµπαραγωγές της Κοινότητας µε τρίτες χώρες

7 25.7.2001, COM (2001) 428
8 11.4.2001, SEC (2001) 619.
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49 γραπτά σχόλια
9
υποβλήθηκαν από κράτη µέλη, από εθνικές ρυθµιστικές και

αυτορρυθµιστικές αρχές, από συγγραφείς, από καλλιτέχνες, από κινηµατογραφικούς και
τηλεοπτικούς παραγωγούς και σκηνοθέτες, από φορείς εκµετάλλευσης

κινηµατογραφικών αιθουσών, από εκδοτικούς οίκους και διανοµείς βίντεο και DVD, από
τηλεοπτικούς σταθµούς, κλαδικές ενώσεις, εκπροσώπους καταναλωτών και

συνδικαλιστικά όργανα.

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τους προσανατολισµούς της πολιτικής της

Επιτροπής και τις προτάσεις που βασίζονται στη διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε.
Παρουσιάζει τις αρχές που πρέπει να εφαρµοστούν για την εφαρµογή κανόνων κρατικής

ενίσχυσης στον κινηµατογραφικό τοµέα και εντοπίζει τα επόµενα βήµατα που πρέπει να
σηµειωθούν στους τοµείς όπου χρειάζεται περαιτέρω προβληµατισµός για τη δηµιουργία

ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την παραγωγή και διανοµή οπτικοακουστικών έργων.

2. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

Τα κινηµατογραφικά και τα τηλεοπτικά προγράµµατα αποτελούν δύο από τα πιο

καθολικά µέσα ψυχαγωγίας, µε ισχυρό αντίκτυπο σε µεγάλο αριθµό ανθρώπων διεθνώς.
Το σηµερινό επίπεδο ανάπτυξης και τα ειδικά χαρακτηριστικά των οπτικοακουστικών

παραγωγών στην ΕΚ, δείχνουν ότι είναι δύσκολο για τους παραγωγούς να φτάσουν σε
επαρκές επίπεδο οικονοµικής υποστήριξης εξαρχής, ώστε να συγκεντρώσουν τον

προϋπολογισµό που απαιτείται για να ξεκινήσει η παραγωγή. Κάτω από τις συνθήκες
αυτές η ενίσχυση της οπτικοακουστικής παραγωγής από τα κράτη µέλη διαδραµατίζει

σηµαντικό ρόλο για την εξασφάλιση της έκφρασης της εθνικής τους πολιτιστικής
παράδοσης και της δηµιουργικότητάς τους, αντανακλώντας την ποικιλοµορφία και τον

πλούτο του ευρωπαϊκού πολιτισµού.

Η συνθήκη του Μάαστριχτ αναγνώρισε σε κοινοτικό επίπεδο την ύψιστη σηµασία που

έχει η προώθηση του πολιτισµού για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της
ενσωµατώνοντας τον πολιτισµό στις κοινοτικές πολιτικές για τον οποίο γίνεται ειδική

µνεία στη συνθήκη ΕΚ (βλ. άρθρο 151ΕΚ) Ταυτόχρονα συµπεριέλαβε στο άρθρο 87 (3)
δ) ΕΚ µια νέα ειδική δυνατότητα παρέκκλισης από τη γενική αρχή του ασυµβίβαστου

του άρθρου 87 (1) ΕΚ για τη ενίσχυση που χορηγείται από τα κράτη µέλη για την
προώθηση του πολιτισµού.

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν ένα ευρύ φάσµα µέτρων ενίσχυσης για την οπτικοακουστική
παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών προγραµµάτων. Η ενίσχυση αυτή επικεντρώνεται

στη δηµιουργία και στα στάδια παραγωγής ταινιών και γενικά παίρνει τη µορφή
επιχορηγήσεων ή επιστρεπτέων προκαταβολών. Το σκεπτικό πίσω από τα µέτρα αυτά

βασίζεται σε παράγοντες που αφορούν τόσο τον πολιτισµό όσο και τη βιοµηχανία.
Πρωταρχικός τους πολιτιστικός στόχος είναι η εξασφάλιση του ότι οι εθνικές και

περιφερειακές πολιτιστικές παραδόσεις και το δηµιουργικό δυναµικό θα εξασφαλίζονται

9
Εκπροσωπώντας ποσοστό µεγαλύτερο από 95% της βιοµηχανίας παραγωγής, των σκηνοθετών,
των ιδιοκτητών αιθουσών κινηµατογράφου, κατόχων πνευµατικών δικαιωµάτων, ενώσεων που
εκπροσωπούν εργαζοµένους στους οπτικοακουστικούς τοµείς, ενώσεις βίντεο και DVD,
κινηµατογραφικά ιδρύµατα και κράτη µέλη. Βλέπε κατάλογο σχολίων και πλήρες κείµενο όσων
εστάλησαν ηλεκτρονικά χωρίς αίτηµα για την τήρηση του απορρήτου στη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/cine1_en.htm
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στα οπτικοακουστικά µέσα του κινηµατογράφου και της τηλεόρασης. Από την άλλη

πλευρά έχουν ως στόχο να δηµιουργήσουν την κρίσιµη µάζα απαιτούµενης
δραστηριότητας για τη δηµιουργία του δυναµικού ανάπτυξης και εδραίωσης του κλάδου

µέσω της δηµιουργίας εταιρειών παραγωγής µε υγιείς βάσεις και της ανάπτυξης µόνιµης
δεξαµενής προσόντων και εµπειρίας.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν καλύπτει την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της
συνθήκης ΕΚ (πρακτικές επιχειρήσεων που νοθεύουν τον ανταγωνισµό) στον

οπτικοακουστικό τοµέα
10.

2.1. Συµβατότητα των προγραµµάτων ενίσχυσης στις κινηµατογραφικές και

τηλεοπτικές παραγωγές µε τη συνθήκη ΕΚ

Οι βασικοί κανόνες που διέπουν την κρατική ενίσχυση βάσει της συνθήκης ΕΚ είναι οι

ακόλουθοι: το άρθρο 88 (3) της συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη µέλη
υποχρεούνται να ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε σχέδια για τη χορήγηση ή την

τροποποίηση ενισχύσεων πριν από τη χορήγησή τους. Το άρθρο 87 (1) απαγορεύει
ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη ή µε κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή

απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό και τις συναλλαγές µεταξύ των κρατών.
Ωστόσο η Επιτροπή µπορεί να εξαιρέσει ορισµένα είδη κρατικής ενίσχυσης από την

απαγόρευση αυτή. Συγκεκριµένα, το άρθρο 87 (3)ΕΚ αριθµεί ορισµένα είδη ενίσχυσης
που µπορεί να επιτρέψει η Επιτροπή λόγω των αποτελεσµάτων τους. Μια από τις

εξαιρέσεις αυτές είναι το άρθρο 87 (3) δ) ΕΚ για την ενίσχυση για την προώθηση του
πολιτισµού, εφόσον δεν αλλοιώνει τους όρους συναλλαγών και ανταγωνισµού στην

Κοινότητα σε βαθµό αντίθετο προς το κοινό συµφέρον.

2.2. Επιβολή των κανόνων της συνθήκης ΕΚ περί κρατικής ενίσχυσης στις

κινηµατογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές

Το 1997η Επιτροπή έλαβε καταγγελία σχετικά µε τα στεγανά που δηµιουργούνται από

το καθεστώς ενίσχυσης της κινηµατογραφικής παραγωγής στη Γαλλία. Αυτό
επιβεβαιώθηκε από την αξιολόγηση της Επιτροπής. Οι δυσµενείς για τον ανταγωνισµό

συνέπειες ήταν το αποτέλεσµα διατάξεων που εξαρτούσαν τη χορήγηση ενίσχυσης από
την πραγµατοποίηση ορισµένων κινηµατογραφικών δραστηριοτήτων στο κράτος µέλος

(αυτό που ονοµάζεται «εδαφικότητα»).

Οι γαλλικές αρχές, ύστερα από αίτηµα της Επιτροπής, τροποποίησαν σειρά

ασυµβίβαστων διατάξεων του καθεστώτος ενίσχυσης της κινηµατογραφικής παραγωγής
και στις 3 Ιουνίου 1998η Επιτροπή ενέκρινε τη λειτουργία του καθεστώτος αυτού. Στην
απόφασή της (N3/98), η Επιτροπή όρισε τέσσερα ειδικά κριτήρια συµβατότητας (βλ.
2.3β παρακάτω) για την έγκριση της παροχής ενίσχυσης σε κινηµατογραφικές και

τηλεοπτικές παραγωγές σύµφωνα µε την «παρέκκλιση που αφορά τον πολιτισµό» που
περιέχεται στο άρθρο 87(3)(δ) της συνθήκης ΕΚ. Η Επιτροπή ανέλαβε επίσης την

επανεξέταση των καθεστώτων που ισχύουν σε άλλα κράτη µέλη βάσει των κριτηρίων
που εγκρίθηκαν στην απόφαση που αφορούσε τη Γαλλία.

10
Για παράδειγµα πρακτικές όπως οι οµαδικές κρατήσεις σε κινηµατογράφους ή η αµοιβαία

σύνδεση των δικαιωµάτων, που µπορεί να είναι ασύµβατες µε τη συνθήκη ΕΚ.
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Η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα ζητώντας πληροφορίες από όλα τα κράτη µέλη σχετικά µε

τα καθεστώτα παροχής ενίσχυσης στον οπτικοακουστικό τοµέα. Η έρευνα έδειξε ότι
στην πλειονότητά τους δεν είχαν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή για προηγούµενη έγκριση.

2.3. Αξιολόγηση των καθεστώτων παροχής ενίσχυσης στις κινηµατογραφικές
και τηλεοπτικές παραγωγές

Η Επιτροπή πρέπει να εξακριβώνει τα παρακάτω κατά την αξιολόγηση των καθεστώτων
για τη χορήγηση ενίσχυσης στις κινηµατογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές:

Πρώτον, εάν το καθεστώς ενίσχυσης τηρεί τη γενική αρχή περί «νοµιµότητας» δηλαδή η

Επιτροπή πρέπει να επαληθεύει ότι το καθεστώς δεν περιέχει ρήτρες αντίθετες µε τις
διατάξεις της συνθήκης ΕΚ σε τοµείς άλλους από εκείνους της κρατικής ενίσχυσης

(περιλαµβανοµένων των φορολογικών διατάξεών της)·

∆εύτερον, η Επιτροπή πρέπει να επαληθεύει εάν το καθεστώς ενίσχυσης ικανοποιεί τα
ειδικά κριτήρια συµβατότητας για ενίσχυση που ορίζονται από την Επιτροπή στην

απόφασή της του 1998σχετικά µε το γαλλικό καθεστώς αυτόµατης ενίσχυσης11.

Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά ειδικά τα καθεστώτα ενίσχυσης των κινηµατογραφικών
και τηλεοπτικών παραγωγών, ενώ οι υπόλοιπες είναι ο πάγιος έλεγχος που γίνεται σε

όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης, ανεξαρτήτως κλάδου.

α) Τήρηση του γενικού κριτηρίου περί νοµιµότητας

Η Επιτροπή εξακριβώνει ότι οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας των καθεστώτων κρατικής
ενίσχυσης δεν περιέχουν ρήτρες που αντίκεινται στις διατάξεις της συνθήκης ΕΚ σε

τοµείς άλλους από αυτούς των κρατικών ενισχύσεων. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, µεταξύ
άλλων ότι έχουν τηρηθεί οι αρχές της συνθήκης ΕΚ για την απαγόρευση των διακρίσεων

που βασίζονται στην εθνικότητα, στο δικαίωµα εγκατάστασης, στην ελεύθερη
κυκλοφορία των εµπορευµάτων και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρα 12, 28,30,
39, 43, 48και 49 ΕΚ). Η Επιτροπή επιβάλλει την τήρηση των αρχών αυτών σε
συνδυασµό µε την εφαρµογή κανόνων περί ανταγωνισµού όταν οι διατάξεις που

αντιβαίνουν στις αρχές αυτές είναι αναπόσπαστες από τη λειτουργία του καθεστώτος
ενίσχυσης.

Σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες αρχές τα καθεστώτα ενίσχυσης δεν πρέπει: π.χ., να
χορηγούν την ενίσχυση αποκλειστικά σε υπηκόους του εν λόγω κράτους µέλους· να
απαιτούν από τους δικαιούχους να έχουν το καθεστώς κρατικής επιχείρησης η οποία έχει
συσταθεί βάσει του εθνικού εµπορικού δικαίου (επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σε ένα
κράτος µέλος και λειτουργούν σε άλλο µέσω µόνιµου υποκαταστήµατος ή γραφείου
είναι επιλέξιµες για ενίσχυση· επιπλέον, η απαίτηση για την ύπαρξη επί τόπου γραφείου

πρέπει να επιβάλλεται µόνον ύστερα από την πληρωµή της ενίσχυσης)· να απαιτούν από
εργαζοµένους αλλοδαπών εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες στον τοµέα του

κινηµατογράφου να πληρούν εθνικές προδιαγραφές εργασίας.

11
Το ερώτηµα εάν η φορολογική ελάφρυνση των παραγωγών µπορεί να χαρακτηριστεί ως

ενίσχυση, εξετάζεται σύµφωνα µε τις αρχές που περιλαµβάνονται στην ανακοίνωση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 1998περί της εφαρµογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις σε
µέτρα σχετικά µε την άµεση φορολόγηση των επιχειρήσεων, ΕΕ C384της 12.12.1998.
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Ορισµένα καθεστώτα ενίσχυσης σε κινηµατογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές

χρηµατοδοτούνται από φόρους υπέρ τρίτων. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή
εξακριβώνει ότι τα χαρακτηριστικά των εισφορών αυτών ευθυγραµµίζονται µε τους

όρους συµβατότητας που έχει ορίσει η Επιτροπή στον εν λόγω τοµέα. Όταν από τα
καθεστώτα αυτά ωφελούνται οι εθνικοί παραγωγοί αποκλειστικά ή σε µεγαλύτερο βαθµό

από ό,τι οι ανταγωνιστές τους σε άλλα κράτη µέλη, η Επιτροπή απαιτεί να µην
φορολογούνται τα εισαγόµενα προϊόντα και η εθνική παραγωγή να µην επιβαρύνεται µε

χαµηλότερη φορολόγηση στην εξαγωγή.

Όταν η Επιτροπή εφαρµόζει τους κανόνες κρατικής ενίσχυσης για την αξιολόγηση της

συµβατότητας των καθεστώτων ενίσχυσης που εξετάζονται, αντιµετωπίζει ταυτόχρονα
τα προβλήµατα που εντόπισε η Οµάδα του Κώδικα ∆εοντολογίας για την Άµεση

Φορολόγηση των Επιχειρήσεων (η επονοµαζόµενη οµάδα Primarolo) που
δηµιουργήθηκε από το Συµβούλιο

12.

β) Τα ειδικά κριτήρια συµβατότητας για τις κρατικές ενισχύσεις στην
κινηµατογραφική και τηλεοπτική παραγωγή

Τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων η Επιτροπή αξιολογεί σήµερα την κρατική
ενίσχυση στην κινηµατογραφική και τηλεοπτική παραγωγή βάσει της παρέκκλισης που

αφορά τον πολιτισµό σύµφωνα µε το άρθρο 87 (3)δ) ΕΚ ορίστηκαν στην απόφασή της
του Ιουνίου του 1998 σχετικά µε το γαλλικό καθεστώς αυτόµατης ενίσχυσης στην

κινηµατογραφική παραγωγή. Τα ειδικά αυτά κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

(1) Η ενίσχυση προορίζεται για πολιτιστικό προϊόν. Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει
ότι το περιεχόµενο της παραγωγής στην οποία χορηγείται ενίσχυση είναι
πολιτιστικό σύµφωνα µε επαληθεύσιµα εθνικά κριτήρια (τηρώντας την αρχή της

επικουρικότητας).

(2) Ο παραγωγός πρέπει να είναι ελεύθερος να δαπανήσει τουλάχιστον το 20% του

προϋπολογισµού της ταινίας σε άλλα κράτη µέλη δίχως να υποστεί µείωση στη
χορηγούµενη βάσει του σχεδίου ενίσχυση. ∆ηλαδή η Επιτροπή έκανε δεκτή την

εδαφικότητα ως κριτήριο επιλεξιµότητας µε προϋπόθεση τη δαπάνη ύψους έως
το 80% του προϋπολογισµού της τηλεοπτικής ή της κινηµατογραφικής

παραγωγής στην οποία χορηγείται ενίσχυση.

(3) Η ένταση της ενίσχυσης κανονικά περιορίζεται σε µέγιστο ποσοστό 50% του

προϋπολογισµού της παραγωγής µε στόχο να τονωθούν οι κανονικές εµπορικές
πρωτοβουλίες που προϋποθέτει µια οικονοµία της αγοράς και να αποφευχθεί το

να επιδοθούν τα κράτη σε συναγωνισµό προσφοράς. Οι δύσκολες στην
πραγµατοποίησή τους και οι χαµηλού προϋπολογισµού ταινίες εξαιρούνται από

τον περιορισµό αυτό. Η Επιτροπή εκτιµά ότι βάσει της αρχής της
επικουρικότητας εξαρτάται από το κάθε κράτος µέλος το να προσδιορίσει ποιες

είναι οι δύσκολες και χαµηλού προϋπολογισµού ταινίες σύµφωνα µε εθνικές
παραµέτρους.

(4) Οι συµπληρωµατικές ενισχύσεις για ειδικές κινηµατογραφικές δραστηριότητες
(π.χ. µετά την παραγωγή) δεν επιτρέπονται, ώστε να εξασφαλίζεται η ουδέτερη

12
Η οµάδα αυτή εκπόνησε κατάλογο των επιζήµιων µέτρων που περιλαµβάνει ορισµένα καθεστώτα

κρατικής ενίσχυσης για κινηµατογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.
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επίδραση της ενίσχυσης ως κινήτρου και συνεπώς η αποφυγή της προστασίας /
έλξης αυτών των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων στο κράτος µέλος που χορηγεί
την ενίσχυση.

Από τα προαναφερόµενα κριτήρια προκύπτει σειρά ζητηµάτων:

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση πρέπει να χορηγείται επί του συνολικού

προϋπολογισµού ενός συγκεκριµένου σχεδίου γυρίσµατος ταινίας και ότι ο παραγωγός
πρέπει να είναι ελεύθερος να επιλέξει τα κονδύλια του προϋπολογισµού που θα

δαπανηθούν σε άλλα κράτη µέλη. Τα καθεστώτα ενίσχυσης που διαµορφώνονται βάσει
των προαναφεροµένων αποσκοπούν στην υποστήριξη της δηµιουργίας ενός

οπτικοακουστικού προϊόντος και όχι στο να υποβοηθήσουν την ανάπτυξη συγκεκριµένης
κλαδικής δραστηριότητας. Συνεπώς η βοήθεια αυτή πρέπει να ερµηνεύεται βάσει της

παρέκκλισης που αφορά τον πολιτισµό στο άρθρο 87(3)(δ) ΕΚ και όχι βάσει της
παρέκκλισης που αφορά ειδικούς οικονοµικούς κλάδους βάσει του άρθρου 87(3)(γ). Οι
επιχειρήσεις στον τοµέα της κινηµατογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής µπορούν
επίσης να ενισχυθούν από άλλα είδη ενίσχυσης που χορηγούνται βάσει εθνικών

καθεστώτων οριζόντιας ενίσχυσης που εγκρίνονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου
που αφορά τις παρεκκλίσεις βάσει του άρθρου 87(3)(α) και (γ) ΕΚ (π.χ. για την

περιφερειακή ενίσχυση, την ενίσχυση σε ΜΜΕ, την ενίσχυση στην έρευνα και στην
ανάπτυξη, την ενίσχυση στην κατάρτιση, την ενίσχυση στην απασχόληση).

Η Επιτροπή αποδέχτηκε ότι τα κράτη µέλη µπορεί να απαιτούν κάποιο συγκεκριµένο
µέρος του προϋπολογισµού της κινηµατογραφικής παραγωγής να δαπανάται στο έδαφός

τους ως κριτήριο επιλεξιµότητας για παροχή ενίσχυσης. Αυτό βασίζεται στο συλλογισµό
ότι ίσως είναι αναγκαίος κάποιος βαθµός «εδαφικότητας» της δαπάνης για την

εξασφάλιση της συνεχούς παρουσίας των απαιτούµενων προσόντων και της
απαιτούµενης τεχνικής εµπειρογνωµοσύνης για την πολιτιστική δηµιουργία

13. Αυτό

πρέπει να περιορίζεται στον ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό για την προαγωγή των
πολιτιστικών στόχων.

Επιπλέον δεδοµένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κινηµατογραφικής
παραγωγής η Επιτροπή εκτιµά ότι ο συνολικός προϋπολογισµός µιας οπτικοακουστικής

παραγωγής είναι τα αναγκαία τα έξοδα που ρισκάρει ο παραγωγός για τη δηµιουργία της
και συνεπώς παραδέχεται ότι το σηµείο αναφοράς για τον υπολογισµό της ενίσχυσης

είναι αυτός ο συνολικός προϋπολογισµός, ανεξάρτητα από τη φύση των επιµέρους
δαπανών από τις οποίες αποτελείται. Η χορήγηση ενίσχυσης σε ειδικές επιµέρους

δαπάνες του προϋπολογισµού µιας κινηµατογραφικής παραγωγής κανονικά θα
µετέβαλλε την ενίσχυση αυτή σε λειτουργική ενίσχυση στους µεµονωµένους κλάδους

δικαιούχους της, κάτι που θα ήταν ασυµβίβαστο µε τον προηγούµενο συλλογισµό.

Τα κονδύλια που προέρχονται απευθείας από κοινοτικά προγράµµατα όπως το MEDIA
Plusδεν αποτελούν κρατική ενίσχυση. Συνεπώς η προερχόµενη από αυτά ενίσχυση δεν
συνυπολογίζεται στους σκοπούς της τήρησης του ανώτατου ορίου ενίσχυσης του 50%.
Επιπλέον, η ενίσχυση αυτή προάγει τη διανοµή εθνικών κινηµατογραφικών έργων στο
εξωτερικό και συνεπώς τα αποτελέσµατά της δεν προστίθενται σε εκείνα των εθνικών
σχεδίων που επικεντρώνονται στην εθνική παραγωγή και διανοµή.

13
Βλ. απάντηση στη γραπτή ερώτηση 3173-00του κ. Veltroni,ΕΕ C163, 6.6.2001,σ. 50.
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Οι νοµικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από κράτη µέλη σε τηλεοπτικούς παραγωγούς

για την επένδυση στην οπτικοακουστική παραγωγή δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση,
όταν οι επενδύσεις αυτές προσφέρουν ικανοποιητική αποζηµίωση στους

ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς. Ο βαθµός στον οποίο αυτές οι νοµικές υποχρεώσεις
µπορεί να θεωρηθούν κρατική ενίσχυση πρέπει να εκτιµηθεί βάσει της εξέλιξης της

νοµολογίας του ∆ικαστηρίου των ΕΚ ύστερα από την απόφασή του της 13.3.2001στην
υπόθεση C-379/98 (PreussenElektra).

Η Επιτροπή εκτιµά πως τα προαναφερόµενα κριτήρια εξισορροπούν επαρκώς τους
στόχους της καλλιτεχνικής δηµιουργίας, της ανάπτυξης της οπτικοακουστικής

παραγωγής στην ΕΚ και της τήρησης των κανόνων της ΕΚ περί κρατικών
ενισχύσεων.

2.4. Επανεξέταση των καθεστώτων

Ύστερα από την απόφασή της του 1998για το γαλλικό καθεστώς αυτόµατης ενίσχυσης

της κινηµατογραφικής παραγωγής, η Επιτροπή επανεξέτασε τα καθεστώτα που ισχύουν
σε άλλα κράτη µέλη βάσει των προαναφεροµένων κριτηρίων αξιολόγησης. Η Επιτροπή

έχει ήδη επανεξετάσει και εγκρίνει τα καθεστώτα κάποιων κρατών µελών14. Η Επιτροπή
ολοκληρώνει σύντοµα συζητήσεις µε τα εναποµένοντα κράτη µέλη για την

ευθυγράµµιση των καθεστώτων τους µε την κοινοτική νοµοθεσία και προτίθεται να
ολοκληρώσει την επανεξέτασή τους έως τα τέλη του 2001. Η ολοκλήρωση της

επανεξέτασης θα δώσει νοµική βεβαιότητα στον κλάδο.

Η επανεξέταση αποκάλυψε τα ακόλουθα καίρια χαρακτηριστικά όσον αφορά τα εθνικά

καθεστώτα κρατικής βοήθειας:

– υπάρχει µεγάλη ποικιλία καθεστώτων ενίσχυσης στην ΕΚ τόσο όσον αφορά το

είδος όσο και όσον αφορά το πεδίο τους·
– πολλά από τα καθεστώτα περιέχουν διατάξεις που αντιτίθενται στη γενική αρχή

της νοµιµότητας·
– πολύ λίγα κράτη µέλη επιβάλλουν απαιτήσεις εδαφικότητας ως προϋπόθεση για

τη χορήγηση·
– µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα κράτη µέλη χορηγούν κρατικές ενισχύσεις

που υπερβαίνουν το 50%της δαπάνης για την παραγωγή της ταινίας·
– οι εξαιρέσεις στην τελευταία αυτή περίπτωση αφορούν ταινίες που εµπίπτουν

στην κατηγορία των «δύσκολων και χαµηλού προϋπολογισµού ταινιών».

2.5. Μελλοντικές εξελίξεις

Τα προαναφερόµενα ειδικά κριτήρια συµβατότητας για ενίσχυση στην κινηµατογραφική
και τηλεοπτική παραγωγή θα ισχύουν έως τον Ιούνιο του 2004,προθεσµία που έθεσαν οι
έως τα σήµερα αποφάσεις. Βάσει της επανεξέτασης, η ίδια προθεσµία ισχύει για την
έγκριση των καθεστώτων ενίσχυσης των υπόλοιπων κρατών µελών.

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να τροποποιήσει τα κριτήρια αυτά εκτός εάν αποδειχθούν
ακατάλληλα για την αποφυγή της αθέµιτης στρέβλωσης του ανταγωνισµού στην ΕΚ. Η
Επιτροπή θα µελετήσει περαιτέρω βάσει της επανεξέτασης, το ανώτατο επίπεδο
επιτρεπτής εδαφικότητας. Οι απαιτήσεις για εδαφικότητα κερµατίζουν την εσωτερική

14
Η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, η Γερµανία (και ορισµένα γερµανικά Länder), η Ιρλανδία και η

Σουηδία: βλ. http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/decisions/
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αγορά για την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν την οπτικοακουστική

παραγωγή και εµποδίζουν την ανάπτυξή τους. Η ενδεχόµενη στρέβλωση του
ανταγωνισµού που θα δηµιουργούνταν λόγω της παροχής ενίσχυσης στην

κινηµατογραφική και τηλεοπτική παραγωγή προγραµµάτων θα οφειλόταν περισσότερο
σε απαιτήσεις για εδαφικότητα παρά στο ίδιο το επίπεδο της ενίσχυσης. Οι απαιτήσεις
για εδαφικότητα που υπερβαίνουν το αποδεκτό επίπεδο σύµφωνα µε τα κριτήρια
αναγκαιότητας και αναλογικότητας, υπερβαίνουν τα αυστηρά όρια της προαγωγής του

πολιτισµού και αποσκοπούν κυρίως σε βιοµηχανικούς στόχους. Συνεπώς η Επιτροπή
στην απόφασή της σχετικά µε το γαλλικό καθεστώς ενίσχυσης έκρινε ότι τα κράτη µέλη

πρέπει να ενθαρρύνονται σε µείωση των εθνικών προτιµήσεων για σηµαντικό µέρος των
δαπανών όσον αφορά το κράτος στην επικράτεια του οποίου πραγµατοποιούνται οι

δαπάνες.

Λόγω της συγκριτικά περιορισµένης γεωγραφικής εµβέλειας ορισµένων γλωσσών και

πολιτισµών και δεδοµένης της περιορισµένης κυκλοφορίας των πολιτιστικών τους
προϊόντων στις κοινοτικές και στις παγκόσµιες αγορές, η Επιτροπή θα µπορούσε να

κάνει δεκτή την ένταση ενισχύσεων σε ποσοστό µεγαλύτερο από 50% όταν αυτό
αποδεικνύεται αναγκαίο σε περιπτώσεις άλλες από αυτές που αφορούν τις δύσκολες και

χαµηλού προϋπολογισµού ταινίες στα κράτη µέλη.

Η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει τον πολύπλευρο διάλογο µε τα κράτη µέλη και

να συζητήσει συναφή θέµατα που συνδέοντα µε την κρατική ενίσχυση στην
κινηµατογραφική και τηλεοπτική παραγωγή. Ο διάλογος αυτός ξεκίνησε στο

συνέδριο που διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κινηµατογράφου της Γαλλίας
στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2000που συγκέντρωσε εµπειρογνώµονες υπαλλήλους

της Επιτροπής και εκπροσώπους από τα οικεία υπουργεία και κινηµατογραφικά
ιδρύµατα στην ΕΚ. Ο διάλογος συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου

συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Σουηδικό Ίδρυµα Κινηµατογράφου στη
Στοκχόλµη τον Ιούνιο του 2001.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τίθεται σειρά θεµάτων που αφορούν την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, τη
διαφάνεια και την αποτελεσµατική εκµετάλλευση των πνευµατικών δικαιωµάτων15: η

κατάθεση πνευµατικών δικαιωµάτων για τα οπτικοακουστικά έργα, η δηµιουργία ενός
ευρωπαϊκού µητρώου (ή η σύνδεση των εθνικών µητρώων) και άλλες πιθανές

περιπτώσεις καθώς και η χρήση µιας βάσης δεδοµένων εµπορικού χαρακτήρα. Τα
θέµατα αυτά µπορεί να έχουν σηµαντικές συνέπειες στην κυκλοφορία των

οπτικοακουστικών έργων στην Ευρώπη καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής
κληρονοµιάς οπτικοακουστικών έργων.

3.1. Η κατάθεση των πνευµατικών δικαιωµάτων για τα οπτικοακουστικά έργα

Έχει επιτελεστεί έργο διαφορετικού χαρακτήρα στα διάφορα βήµατα σχετικά µε το θέµα

αυτό. Το Συµβούλιο ενέκρινε ψήφισµα σχετικά µε τη διατήρηση και την αξιοποίηση της
ευρωπαϊκής κινηµατογραφικής κληρονοµιάς το Μάιο του 200016, στο οποίο καλεί την

15
Ιδίως στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής – 11.4.2001, SEC (2001) 428.

16 2261Συνεδρίαση του Συµβουλίου (16Μαΐου 2000) Press 154 – 8394/00
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Επιτροπή να συνεκτιµήσει τις ειδικές ανάγκες αυτής της ιδιαίτερης µορφής πολιτιστικής

κληρονοµιάς και να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει την εκπόνηση διακρατικής µελέτης
από τα κράτη µέλη σχετικά µε την κατάσταση που αντιµετωπίζουν τα ευρωπαϊκά

κινηµατογραφικά αρχεία.

Τόσο από προφορικές όσο και από γραπτές εισηγήσεις γίνεται σαφές ότι υπάρχει

σύγκλιση απόψεων σχετικά µε την ανάγκη διατήρησης και διαφύλαξης της ευρωπαϊκής
κληρονοµιάς οπτικοακουστικών έργων. Οι γνώµες διίστανται σχετικά µε τον ιδανικό

τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού καθώς και σχετικά µε το εάν απαιτείται ή εάν είναι
επιθυµητή η ρυθµιστική παρέµβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες από επαγγελµατικές
οργανώσεις17, καθώς και από το Συµβούλιο της Ευρώπης, του οποίου το σχέδιο

ευρωπαϊκής σύµβασης για την προστασία της οπτικοακουστικής κληρονοµιάς
αναµένεται να εγκριθεί σύντοµα. Η σύµβαση αυτή θα προβλέπει την υποχρεωτική

κατάθεση των πνευµατικών δικαιωµάτων για «υλικό κινούµενης εικόνας που αποτελεί
µέρος της οπτικοακουστικής πολιτιστικής κληρονοµιάς του και η παραγωγή ή η

συµπαραγωγή του οποίου πραγµατοποιήθηκε στην επικράτεια του εν λόγω κράτους».

Οι γνώµες διχάζονται σχετικά µε το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσχωρήσει

στο όργανο αυτό και/ή να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να προσχωρήσουν. Ορισµένοι
σχολιαστές εκτιµούν ότι η σύµβαση προσφέρει µια λογική συµβιβαστική λύση για

δράση στον εν λόγω τοµέα, καθιστώντας µη αναγκαία τη λήψη κοινοτικών µέτρων, ή
νιώθουν ότι αποτελεί καλό σηµείο εκκίνησης για µια κοινοτική πρωτοβουλία. Άλλοι
υποστηρίζουν την κοινοτική πρωτοβουλία, δηλώνοντας ότι αυτό εξακολουθεί να είναι
αναγκαίο παρά την ύπαρξη της σύµβασης και ότι µπορεί να προσφέρει προστιθέµενη

αξία όσον αφορά την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την προαγωγή της
πολιτιστικής πολυµορφίας. Προτείνεται κάθε κοινοτική προσέγγιση να επικεντρωθεί στις
δοκιµασµένες µεθόδους µολονότι ορισµένοι σχολιαστές πιστεύουν ότι η αυτορρύθµιση ή
η από κοινού ρύθµιση δεν λειτουργεί σωστά και µπορεί να οδηγήσει σε διαφορές όσον

αφορά την προστασία των οπτικοακουστικών έργων.

Υπάρχουν αντιµαχόµενες απόψεις ως προς το εάν ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει να είναι

υποχρεωτικό ή εθελοντικό. Κάποιοι σχολιαστές υποστηρίζουν την υποχρεωτική
κατάθεση των πνευµατικών δικαιωµάτων ως το ελάχιστο µέτρο. Άλλοι θεωρούν ότι η

απαίτηση αυτή δεν πρέπει να συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον παραγωγό και
συνεπώς πρέπει να χρηµατοδοτείται από το δηµόσιο. Η απαίτηση πρέπει να ισχύει µόνον

σε νέα έργα (για τα παλαιότερα πρέπει να ισχύει εθελοντική κατάθεση πνευµατικών
δικαιωµάτων). Πολλοί υποστηρίζουν ένα εθελοντικό καθεστώς οι λεπτοµέρειες του

οποίου θα ορίζονται σε επίπεδο κράτους µέλους και θα περιορίζονται στα εθνικά έργα,
κάτι το οποίο µπορεί να συνδέεται µε κίνητρα.

Οι σχολιαστές κάνουν διάκριση µεταξύ των κινηµατογραφικών και των άλλων έργων. Οι
ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί θεωρούν ότι δεν πρέπει οι τηλεοπτικές παραγωγές να γίνουν

µέρος κάποιου υποχρεωτικού καθεστώτος κατάθεσης πνευµατικών δικαιωµάτων.

17
Υπάρχουν προτάσεις από την ευρωπαϊκή οµοσπονδία σκηνοθετών κινηµατογράφου (FERA) και
από τη διεθνή οµοσπονδία οργανώσεων κινηµατογραφικών παραγωγών (FIAPF) (που πρότεινε
την «εθελοντική» κατάθεση κινηµατογραφικών έργων που βασίζεται σε ένα πρότυπο συµβολαίου
που έχουν εκπονήσει - Γενικοί κανόνες που αφορούν την κατάθεση αντιγράφων ταινιών σε

ταινιοθήκες (1971))
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Προσθέτουν ότι εάν η ρυθµιστική παρέµβαση για την προστασία των τηλεοπτικών

παραγωγών πρόκειται να κριθεί αναγκαία, αυτό πρέπει να γίνει σε εθελοντική βάση και
να συνδεθεί µε ισχυρούς µηχανισµούς χρηµατοδοτικής υποστήριξης. Άλλοι

υποστηρίζουν τη συµπερίληψη όλων των οπτικοακουστικών έργων, ενώ µια τρίτη οµάδα
υποστηρίζει την αρχική επικέντρωση στα κινηµατογραφικά έργα και την επέκταση

κατόπιν σε άλλες κατηγορίες.

Όσον αφορά τη συντήρηση, οι ταινιοθήκες τονίζουν την ανάγκη τα έργα των οποίων τα

πνευµατικά δικαιώµατα κατατίθενται να είναι υψηλής ποιότητας (είτε το πρωτότυπο είτε
αντίγραφο ανάλογης ποιότητας), καθώς και την ανάγκη για δηµιουργία βάσης

δεδοµένων για τα διάφορα υλικά φορέων εγγραφής των οπτικοακουστικών έργων.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι υποστηρίζεται από τους περισσότερους η ανάγκη για

προστασία των οπτικοακουστικών έργων εν όψει των στόχων που αφορούν την
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της προαγωγής της πολιτιστικής

πολυµορφίας. Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης δείχνουν ότι πρέπει να ληφθούν
µέτρα µε στόχο την προστασία των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων. Αυτό

φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη σηµασία όσον αφορά τα κινηµατογραφικά έργα. ∆εν
υπάρχει ωστόσο σύγκλιση απόψεων ως προς τα κατάλληλα µέτρα.

Έτσι, πριν από την τυχόν υποβολή πρότασης η Επιτροπή προτίθεται να
πραγµατοποιήσει απογραφή όσον αφορά τη σηµερινή κατάσταση στα κράτη µέλη.
Αυτό θα πραγµατοποιηθεί µε έρευνα που θα απευθύνεται στις εθνικές αρχές στα
τέλη του έτους. Η απογραφή αυτή θα αξιολογήσει το ρόλο που διαδραµατίζουν τα

νοµοθετικά και άλλα µέτρα και θα αναλύσει περαιτέρω τους όρους που πρέπει να
ισχύσουν. Επιπλέον, η Επιτροπή προτίθεται να ενθαρρύνει τη συνεργασία των

ενδιαφερόµενων µερών στον εν λόγω τοµέα παράλληλα µε την επέκταση των
δοκιµασµένων πρακτικών. Σηµειώνει τη σύγκλιση µεταξύ των ενδιαφερόµενων

µερών ως προς το ότι δεν πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό αρχείο. Η
κατάθεση των πνευµατικών δικαιωµάτων πρέπει να διοργανώνεται µάλλον σε

εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο µε την ανάλογη διαφάνεια ως προς το χώρο
τοποθέτησης των έργων. Προτίθεται επίσης να εξετάσει περαιτέρω το θέµα της

δηµιουργίας µιας βάσης δεδοµένων για τα διάφορα υλικά που είναι φορείς
εγγραφής των οπτικοακουστικών έργων όπως υποστηρίχθηκε κατά τη διάρκεια της

διαβούλευσης.

3.2. Η δηµιουργία συστήµατος καταχώρισης

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τη σκοπιµότητα ενός συστήµατος
καταχώρισης για ταινίες και άλλα οπτικοακουστικά έργα. Προς το παρόν, λίγα µόνον

κράτη µέλη έχουν θεσπίσει ένα τέτοιο σύστηµα. Η πρωτοβουλία για τη δηµιουργία ενός
διεθνούς µητρώου καταχώρισης στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής

Ιδιοκτησίας (ΠΟΠΙ) είχε µικρή µόνον επιτυχία.

Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στον τοµέα αυτό µπορεί να ενθαρρύνει τη διαφάνεια και

συνεπώς να βοηθήσει την προστασία των κατόχων πνευµατικών δικαιωµάτων και να
διευκολύνει την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών παραγωγών. Αυτό µπορεί να αποδειχθεί
ιδιαίτερα σηµαντικό λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα του τοµέα. Ένα τέτοιο καθεστώς

δεν πρέπει να έχει αντίκτυπο σε θέµατα που αφορούν διάφορους κανόνες σχετικά µε την
πατρότητα ενός έργου ή σχετικά µε τη χρήση πνευµατικών δικαιωµάτων σύµφωνα µε
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κανόνες περί πνευµατικών δικαιωµάτων, αλλά µπορεί να στοχεύει στο να προσφέρει

πληροφορίες σχετικά µε τα οπτικοακουστικά έργα που έχουν καταγραφεί.

Μολονότι ορισµένοι σχολιαστές κρίνουν το σχέδιο άχρηστο και δαπανηρό, η

πλειονότητά τους το υποστηρίζει. Υποστηρίζεται η δηµιουργία ενός εθνικού δηµόσιου
µητρώου ταινιών σε κάθε κράτος µέλος, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης κάποιων

κριτηρίων. Αυτό θεωρείται από κάποιους ως απαραίτητο στοιχείο κάθε πολιτικής για την
προαγωγή της κυκλοφορίας των οπτικοακουστικών µέσων. Ορισµένοι προχωρούν

περισσότερο και θεωρούν την απουσία ενός τέτοιου µητρώου (ή µητρώων) ως εµπόδιο
για την εκµετάλλευση των έργων.

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά µε τον πιο κατάλληλο τρόπο δράσης.
Ορισµένοι είναι υπέρ της δηµιουργίας ενός συστήµατος αµοιβαίας αναγνώρισης η οποία

θα βασίζεται σε µεµονωµένα µητρώα σε κάθε κράτος µέλος. Άλλοι κρίνουν ότι πρέπει
να αξιολογηθούν οι ανάγκες της αγοράς πριν από τη λήψη απόφασης για την ανάπτυξη

κατάλληλης δράσης. Ορισµένοι σχολιαστές είναι υπέρ της δικτύωσης των εθνικών
µητρώων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θεωρείται ότι έχει το πλεονέκτηµα της διαφάνειας
διευκολύνοντας έτσι τον εντοπισµό, µολονότι κάποιοι θεωρούν ότι αυτό µπορεί να είναι
αρκετά δυσκίνητος ως µηχανισµός και ότι θα ήταν δύσκολο να δηµιουργηθεί ένα τέτοιο

σύστηµα.

Υπάρχει ευρεία σύγκλιση απόψεων ως προς τα πλεονεκτήµατα του σαφούς εντοπισµού

και της σηµασίας των µεταδεδοµένων18. Οι δηµόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί
δηλώνουν ότι την Ευρώπη θα την ωφελούσε η ύπαρξη φηµισµένων και

καλοσχεδιασµένων συστηµάτων µεταδεδοµένων όσον αφορά την παραγωγή, διανοµή,
ταξινόµηση, προστασία και αρχειοθέτηση οπτικοακουστικών έργων. Όσον αφορά τα

πρότυπα, αυτές κρίνουν ότι είναι σηµαντικό να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη ενός ευρύτερα
διαδεδοµένου δικτύου αριθµών µητρώου οπτικοακουστικών έργων, µε στόχο την

εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας µεταξύ των αριθµών µητρώων των µέσων και τη
µείωση των δαπανών εγγραφής για τον ευρωπαίο δηµιουργό προγράµµατος. Ορισµένοι
ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί υποστηρίζουν τη χρησιµοποίηση του προτύπου ISAN19 ή
κάποιου άλλου προτύπου που έχει θεσπιστεί από τη βιοµηχανία, ενώ άλλοι είναι κατά

της χρήσης αυτού του συγκεκριµένου προτύπου, υποστηρίζουν ωστόσο τη χρήση
τυποποιηµένων συστηµάτων µεταδεδοµένων.

Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι αυτό πρέπει να περιέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε όλες τις
συµβάσεις που συνδέονται µε την παραγωγή και την εκµετάλλευση ταινιών που

παράγονται στην εκάστοτε χώρα, κυρίως σχετικά µε την ταυτότητα των διαφόρων
µερών, την ιδιοκτησία και την επίκληση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, τους
όρους εκµετάλλευσης στη σύµβαση, τη διάρκεια της άδειας και τον αποκλειστικό ή µη
χαρακτήρα της. Κάποιοι κρίνουν ότι η χρηµατοδότηση πρέπει να προσφέρεται σε

ευρωπαϊκό επίπεδο ή εναλλακτικά από ένα συνδυασµό ιδιωτικής και δηµόσιας
χρηµατοδότησης. Άλλοι εκφράζουν ανησυχία τόσο σχετικά µε τις δαπάνες ενός τέτοιου

συστήµατος, όσο και σχετικά µε τα πιθανά µειονεκτήµατα εάν οι πληροφορίες δεν είναι
ακριβείς ή ενηµερωµένες.

18
Ψηφιακές πληροφορίες σχετικά µε το οπτικοακουστικό έργο µε στόχο τη διευκόλυνση της

διαδικασίας παραγωγής και διανοµής (αναφέρεται επίσης ως Digital Asset Management – DAM).
19

Αναπτύχθηκε από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Προτύπων (ISO).Η σηµερινή έκδοση είναι γνωστή ως

IVID (International Version Identifier)ή V-ISAN.
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Η Επιτροπή σηµειώνει ότι υποστηρίζεται αρκετά η δηµιουργία δηµόσιων µητρώων

ταινιών στα κράτη µέλη µε βάση το επιχείρηµα ότι ένα τέτοιο σύστηµα
καταχώρισης θα βελτιώσει την κυκλοφορία των ταινιών εξασφαλίζοντας την άµεση

διάθεση των αναγκαίων πληροφοριών, µολονότι πολλά θέµατα παραµένουν ακόµη
αδιευκρίνιστα. Η Επιτροπή προτίθεται συνεπώς να απογράψει τη σηµερινή

κατάσταση στα κράτη µέλη. Αυτό θα πραγµατοποιηθεί µέσω έρευνας που θα
απευθύνεται στις εθνικές αρχές στα τέλη του έτους. Θα στοχεύει στην αξιολόγηση

του ρόλου που διαδραµατίζουν νοµοθετικά και άλλα µέτρα για την περαιτέρω
ανάλυση των όρων που πρέπει να ισχύσουν.

3.3. Βάση δεδοµένων περί των κατόχων πνευµατικών δικαιωµάτων

Τίθεται το θέµα για τη δυνατότητα δηµιουργίας νέας βάσης δεδοµένων για τη

διευκόλυνση του εντοπισµού συµφωνιών περί «πνευµατικών δικαιωµάτων» ή
«εκµετάλλευσης δικαιώµατος» σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εν
υπάρχει συµφωνία ως προς τα εάν οι πληροφορίες σχετικά µε τις συµφωνίες που
αφορούν πνευµατικά δικαιώµατα ή την άδεια εκµετάλλευσης δικαιώµατος είναι εύκολο

να ευρεθούν. Η διάθεση των πληροφοριών αυτών θα µπορούσε να έχει θετικό
αποτέλεσµα για την κυκλοφορία των ταινιών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Επιτροπή

αναλύει το ζήτηµα της διαχείρισης των δικαιωµάτων, ως συνέχεια στο πράσινο βιβλίο
του 1995για το δικαίωµα του δηµιουργού και τα συγγενικά δικαιώµατα στην κοινωνία

των πληροφοριών20.

Οι γνώµες είναι διχασµένες ως προς το εάν υπάρχει έλλειψη διαφάνειας σχετικά µε τις

πληροφορίες αυτές. Η πλειονότητα δηλώνει ότι εξασφαλίζεται επαρκής διαφάνεια από
τους παραγωγούς και από τις συλλέγουσες εταιρείες. Υποδεικνύεται ότι αποµένει να
γίνει ακόµη πολύ έργο στην τυποποιηµένη κωδικοποίηση των δικαιωµάτων ώστε τα
δικαιώµατα να εκπροσωπούνται µε συνέπεια και οι συναφείς πληροφορίες να

ανταλλάσσονται µε νοµικά αξιόπιστο τρόπο. Ένα ενδεχόµενο όφελος από µια τέτοια
βάση δεδοµένων θα ήταν η διευκόλυνση των παραγωγών και των διανοµέων στην

ανεύρεση εταίρων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Από πολλούς υποστηρίζεται ότι µια τέτοια βάση δεδοµένων δεν είναι σίγουρο ότι θα

επέφερε βελτίωση στην κυκλοφορία των οπτικοακουστικών έργων: εκφράστηκε η
άποψη ότι µια τέτοια βάση δεδοµένων µπορεί να είναι αργή, δαπανηρή, δυσκίνητη και

ανίκανη να παρακολουθήσει τις συνεχείς, ταχύτατες αλλαγές στην ιδιοκτησία. Αυτό δεν
θα ανταποκρίνονταν στην ευελιξία που χρειάζεται για την αποτελεσµατική

εκµετάλλευση των οπτικοακουστικών έργων. Οι συνέπειες λόγω λανθασµένων ή
παρωχηµένων πληροφοριών µπορεί να είναι σηµαντικές. Οι διαδικασίες µπορεί να είναι

αδύνατον να οργανωθούν και οι καθυστερήσεις στην καταγραφή έγκυρων πνευµατικών
δικαιωµάτων και των συναφών συµβάσεων µπορεί να αποτελέσουν εµπόδιο στην

ελευθερία κίνησης σε µια ταχύτατα κινούµενη αγορά. Ελλοχεύει επίσης ο κίνδυνος της
υφαρπαγής της επικύρωσης πνευµατικών δικαιωµάτων από άτοµα που δεν τους ανήκουν

εις βάρος των πραγµατικών τους δικαιούχων. Εκφράζονται επίσης ανησυχίες ότι η
δηµιουργία µιας τέτοιας βάσης δεδοµένων µπορεί να επηρεάσει το διεθνώς
αναγνωρισµένο κανόνα (πρβλ. άρθρο 5(2) της σύµβασης της Βέρνης) σύµφωνα µε τον

οποίο η απόκτηση και η άσκηση του δικαιώµατος δηµιουργού και συγγενικών
δικαιωµάτων δεν πρέπει να υπόκεινται σε διατυπώσεις. Άλλοι υποστηρίζουν ότι

20 COM(95)382τελικό
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σηµαντικές διαφορές στη συναφή νοµοθεσία για τις συµβάσεις όσον αφορά το δικαίωµα

δηµιουργού επηρεάζουν σοβαρά την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών
οπτικοακουστικών έργων µιας χώρας σε σύγκριση µε τους παραγωγούς σε µια άλλη

χώρα και ότι µια τέτοια βάση δεδοµένων µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην
κυκλοφορία οπτικοακουστικών µέσων εξασφαλίζοντας ότι είναι δυνατή η απόκτηση

πληροφοριών σχετικά µε οπτικοακουστικά έργα σε άλλες χώρες. Η βάση δεδοµένων
µπορεί να διευκολύνει τον εντοπισµό των κατόχων πνευµατικών δικαιωµάτων, ωστόσο
οι διαπραγµατεύσεις θα πρέπει να διεξάγονται βάσει σύµβασης.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις απόψεις που εκφράστηκαν στη διαβούλευση και

συγκεκριµένα την έλλειψη υποστήριξης για τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων περί
των κατόχων πνευµατικών δικαιωµάτων. Θα εξακολουθήσει να εξετάζει το θέµα

της διαχείρισης των δικαιωµάτων το οποίο αναλύει ως συνέχεια στο πράσινο βιβλίο
του 1995για το δικαίωµα δηµιουργού και τα συγγενικά δικαιώµατα στην κοινωνία

των πληροφοριών, µε στόχο την αξιολόγηση του ενδεχόµενου αντικτύπου των
σηµερινών διαφορών των εθνικών νοµοθεσιών στην εσωτερική αγορά.

3.4. Η εκµετάλλευση των πνευµατικών δικαιωµάτων

Η νοµοθεσία περί δικαιώµατος δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων παραχωρεί το

δικαίωµα στους συγγραφείς, καλλιτέχνες, παραγωγούς φωνογραφηµάτων,
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς και άλλους κατόχους πνευµατικών δικαιωµάτων να

επιτρέπουν ή να απαγορεύουν ορισµένες πράξεις εκµετάλλευσης των έργων τους ή
άλλου είδους δικαιωµάτων. Γενικά οι χρήστες αποκτούν δικαιώµατα µέσω της άµεσης

σύναψης ατοµικής σύµβασης µε τους ενδιαφερόµενους δικαιούχους ή τους εκπροσώπους
τους.

Το θέµα της εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων ετέθη από τους ραδιοτηλεοπτικούς
σταθµούς που δηλώνουν ότι έχουν προβλήµατα µε την εκµετάλλευση ορισµένων από τις

παραγωγές τους που παραµένουν αποθηκευµένες σε αρχεία και που θα ήθελαν να
προβάλλουν και πάλι ειδικά στο νέο περιβάλλον άµεσης επικοινωνίας (on-line).
Ισχυρίζονται ότι είναι κυριολεκτικά αδύνατος ο εντοπισµός και η ανίχνευση και
διαπραγµάτευση µε όλους τους επιµέρους συµµετέχοντες ενός προγράµµατος ή µε τους

κληρονόµους τους, ιδίως στην περίπτωση παλαιών παραγωγών. Αναφέρουν επίσης ότι οι
δυσκολίες αυτές τους εµποδίζουν να εκµεταλλευθούν σήµερα τα αρχεία τους. Οι

δηµόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί ζητούν συνεπώς να ληφθούν νοµοθετικά µέτρα για
τη διευκόλυνση της κατάστασής τους. Οι ταινιοθήκες δηλώνουν επίσης ότι δεν είναι σε

θέση να χρησιµοποιήσουν σειρά έργων και ότι συνεπώς το κοινό έχασε την πρόσβασή
του στην ίδια του την οπτικοακουστική κληρονοµιά.

Οι παραγωγοί και ορισµένοι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί από την άλλη
πλευρά, κρίνουν ότι το θέµα τακτοποιήθηκε στο πλαίσιο της νέας οδηγίας περί

δικαιωµάτων του δηµιουργού21 και ότι δεν πρέπει να επανεξεταστεί στο παρόν πλαίσιο.

Πολλοί σχολιαστές κρίνουν ότι η δηµιουργία των προαναφερόµενων βάσεων δεδοµένων

και των µητρώων µπορεί να διευκολύνει τον εντοπισµό. Προτείνεται επίσης να εξεταστεί
το θέµα κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για την τηλεόραση χωρίς σύνορα. Ωστόσο

21
Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου 2001
σχετικά µε την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών των δικαιωµάτων δηµιουργού και των συγγενών

δικαιωµάτων στην κοινωνία των πληροφοριών–ΕΕ L 167, 22/06/2001.
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τονίζεται ότι η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει τα θέµατα για τα δικαιώµατα πνευµατικής

ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώµατα

Η Επιτροπή υποστηρίζει τη συνεργασία όλων των µερών µε στόχο την επίλυση

ειδικών δυσκολιών που µπορεί να υπάρχουν σε ορισµένες περιπτώσεις. Η
συνεργασία αυτή αναµένεται να καταρτίσει κατά πρώτον κατάλογο έργων για τα

οποία µπορεί να υπάρχουν προβλήµατα που συνδέονται µε τον εντοπισµό των
δικαιούχων.

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (E-CINEMA )

Το θέµα που αφορά τον ηλεκτρονικό κινηµατογράφο τίθεται λόγω των νέων

πανευρωπαϊκών δυνατοτήτων διανοµής που δηµιουργούνται από τις ψηφιακές
τεχνολογίες. Οι τεχνολογίες αυτές µπορούν επίσης να διευκολύνουν την ανάπτυξη

τοπικών κέντρων πολλαπλής χρήσης σε λιγότερο πυκνοκατοικηµένες περιοχές
22. Με τον

όρο ηλεκτρονικός κινηµατογράφος νοείται η ηλεκτρονική διανοµή ταινιών στις

κινηµατογραφικές οθόνες. Ο όρος «d-cinema» (ψηφιακός κινηµατογράφος)
χρησιµοποιήθηκε επίσης από τον εν λόγω κλάδο· αυτός σηµαίνει ότι η τελική εικόνα

είναι είτε το αποτέλεσµα µιας διατερµατικής (end-to-end)ψηφιακής αλυσίδας ή η
ψηφιακή προβολή υλικού που η πρωτότυπή του µορφή ήταν σε ταινία και µεταφέρθηκε

σε ψηφιακό µέσο. Τίθεται επίσης το θέµα του αντικτύπου στην ανάλυση της σχέσης
κόστους / κέρδους για τους διανοµείς ταινιών και τους ιδιοκτήτες κινηµατογράφων.

Υποστηρίζεται ευρέως από τους σχολιαστές µια προσέγγιση που θα καθοδηγείται από
τον ίδιο τον κλάδο στην τυποποίηση του ηλεκτρονικού κινηµατογράφου. Η παρέµβαση

εθνικών αρχών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κρίνεται αναγκαία. Σειρά εισηγητών
παρέπεµψαν στο Ευρωπαϊκό Φόρουµ Ψηφιακού Κινηµατογράφου που έγινε πρόσφατα

στη Στοκχόλµη µε πρωτοβουλία της σουηδικής Προεδρίας ως το κατάλληλο σώµα για
την ανάπτυξη µέτρων και απευθύνεται έκκληση για την υποστήριξη των στόχων και των

σχεδίων του.

Απευθύνθηκε έκκληση στην Επιτροπή να υποστηρίξει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού

κινηµατογράφου µέσω του προγράµµατος MEDIA Plus και να εγκαινιάσει το «πολυετές
πρόγραµµα πλαίσιο 2002-2006 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για δράσεις έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε σκοπό την υλοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου
της έρευνας» (έκτο πρόγραµµα πλαίσιο) στις ευρωπαϊκές βιοµηχανίες που είναι

αφοσιωµένες στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικής διανοµής
κινηµατογραφικών ταινιών.

Τα δοκιµαστικά σχέδια βάσει του προγράµµατος MEDIA είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι
αποφάσεις του Συµβουλίου 2000/821/ΕΚ και 163/2001/ΕΚ εξασφαλίζουν ότι τα

προγράµµατα MEDIA Plus23 και MEDIA-Κατάρτιση24 ανταποκρίνονται στην ταχεία
τεχνολογική αλλαγή. Αυτό αντανακλά την προσδοκία ότι η χρήση των ψηφιακών

τεχνολογιών θα καταστήσει τα οπτικοακουστικά έργα πιο προσιτά ως αποτέλεσµα των
νέων τρόπων µεταφοράς οπτικοακουστικού περιεχοµένου και συνεπώς ευρύτερα

διαθέσιµα εκτός της χώρας προέλευσής τους. Ο ανταγωνισµός σε ένα πλαίσιο

22
Π.χ. το «Swedish Folket Hus»

23
ΕΕ L 13 της 17.01.2001

24
ΕΕ L 26 της 27.01.2001
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παγκοσµιοποίησης θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από τη χρήση νέων τεχνολογιών στα

στάδια της ανάπτυξης, της παραγωγής και της διανοµής.

Ωστόσο τα προγράµµατα MEDIA απευθύνονται στην οπτικοακουστική βιοµηχανία και

όχι στον τοµέα της έρευνας. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει τον κατάλληλο και
αποτελεσµατικό συντονισµό µε τα µέτρα που αναπτύσσονται στον τοµέα των νέων

τεχνολογιών και συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, µε το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο που
επικεντρώνεται στις ανάγκες και στο δυναµικό των ΜΜΕ που λειτουργούν στην αγορά

του οπτικοακουστικού τοµέα.

Ο συνολικός στόχος της Επιτροπής είναι η ενίσχυση, µέσω της ανάπτυξης και της

χρήσης νέων τεχνολογιών, της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας περιεχοµένου, βελτιώνοντας τις
πιθανότητες για την εισαγωγή του περιεχοµένου αυτού στην παραγωγή, ενθαρρύνοντας
τη διακρατική του διανοµή και βελτιώνοντας τις δυνατότητες των επαγγελµατιών µέσω
της κατάλληλης συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης. Ο στόχος πρέπει να είναι η

ανάπτυξη παγκοσµίως αναγνωρισµένων, ανοιχτών και τυποποιηµένων συστηµάτων
ηλεκτρονικού κινηµατογράφου, µέσω µιας διαδικασίας οδηγούµενης από τη βιοµηχανία.
Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: ανάπτυξη κατάλληλων αλγορίθµων
για τη συµπίεση ψηφιακού κινηµατογραφικού περιεχοµένου για προβολή· ανάπτυξη

τεχνολογιών ικανών για την προβολή του περιεχοµένου αυτού· ανάπτυξη µεθόδων
προστασίας της χρήσης περιεχοµένου µέσω κρυπτογράφησης· ανάπτυξη µεθόδων που θα
επιτρέψουν την τιµολόγηση του οπτικοακουστικού περιεχοµένου που εκπέµπεται µέσω
δικτύου· ανάπτυξη µεθόδων για την ψηφιοποίηση, αξιοποίηση, συντήρηση και

διατήρηση του περιεχοµένου.

Η Επιτροπή κρίνει ότι ο ηλεκτρονικός κινηµατογράφος προσφέρει σηµαντικές νέες

ευκαιρίες για την αύξηση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών
έργων. Θεωρεί ότι προτεραιότητα υπό την έννοια αυτή είναι η παράδοση στον

κινηµατογράφο, δηλαδή µεταξύ επιχειρήσεων, µολονότι ενδέχεται να υπάρξει
αργότερα στάδιο µε τους καταναλωτές. Η Επιτροπή κάνει θερµά δεκτή τη

δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Ψηφιακού Κινηµατογράφου. Υποστηρίζει
τους στόχους του φόρουµ αυτού για την καθιέρωση ευρωπαϊκών απαιτήσεων

σχετικά µε τους χρήστες για όλα τα µέρη της ψηφιακής / ηλεκτρονικής αλυσίδας
και για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης διεθνών προτύπων για τον ηλεκτρονικό

κινηµατογράφο σε εύθετο χρόνο.

5. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ

Προκύπτουν ορισµένα ζητήµατα σχετικά µε τις διαφορές που υφίστανται µεταξύ
διαφόρων ειδών πολιτιστικών «αγαθών» στα κράτη µέλη και σχετικά µε το αποτέλεσµα
των φορολογικών µέτρων που ισχύουν στα κράτη µέλη για την παραγωγή και την
κυκλοφορία των οπτικοακουστικών έργων. Κρίνεται ότι τα εθνικά φορολογικά κίνητρα
µπορεί να αποτελέσουν σηµαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη συµπαραγωγών καθώς και
την εναρµόνιση των φορολογικών πρακτικών για την αποφυγή διπλής φορολόγησης. Οι
παραγωγοί και οι σκηνοθέτες κρίνουν ότι η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει από όλα τα
κράτη µέλη να διευκολύνουν τη δηµιουργία εξειδικευµένων, εθνικών ή ευρωπαϊκών
τραπεζών ή εταιρειών επιχειρηµατικών κεφαλαίων µε ιδιωτική χρηµατοδότηση και να

ενθαρρύνουν τα κράτη µέλη που δεν το έχουν πράξει, να εισαγάγουν φορολογικά µέτρα
για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στον οπτικοακουστικό τοµέα. Σειρά σχολιαστών
αναφέρεται σε φορολογικά µέτρα (κυρίως σε φοροαπαλλαγές) που χρησιµοποιούνται για
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τη χρηµατοδότηση µη ευρωπαϊκών παραγωγών. Οι ιδιοκτήτες κινηµατογραφικών

αιθουσών κρίνουν ότι η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να µειώσουν
τους έµµεσους φόρους στα εισιτήρια στο ίδιο επίπεδο µε εκείνους που επιβάλλονται για

άλλα πολιτιστικά προϊόντα.

Υπάρχει ευρύτατη σύγκλιση απόψεων από τους διάφορους ενδιαφερόµενους παίκτες ότι

πρέπει να ισχύουν µειωµένα ή µηδενικά ποσοστά ΦΠΑ στα οπτικοακουστικά
πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Συνεπώς, πολλοί σχολιαστές υποστηρίζουν ότι το
παράρτηµα H της 6ης οδηγίας περί ΦΠΑ25

πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει είτε
ορισµένα µέρη του τοµέα (υπηρεσίες βίντεο και σε άµεση σύνδεση) είτε το σύνολο του
τοµέα. Ορισµένες εθνικές αρχές ωστόσο αµφισβητούν την ανάγκη για ανάπτυξη µέτρων
σε ευρωπαϊκό επίπεδο µολονότι άλλοι θεωρούν ότι το θέµα αυτό πρέπει να συζητηθεί σε

ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η διαδικασία που προβλέπεται από την οδηγία προβλέπει ότι η αναθεώρηση θα

πραγµατοποιηθεί βάσει έκθεσης από την Επιτροπή. Βάσει αυτής της έκθεσης το
Συµβούλιο αναθεωρεί το πεδίο των µειωµένων ποσοστών ανά διετία. Το Συµβούλιο,
αποφασίζοντας οµόφωνα ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, µπορεί να αποφασίσει να
τροποποιήσει τον κατάλογο των αγαθών και υπηρεσιών στο παράρτηµα H. Η Επιτροπή
παρουσίασε την πολιτική της περί ΦΠΑ στην ανακοίνωση της 7ης Ιουνίου 200026. Στην
ανακοίνωση αυτή η Επιτροπή δηλώνει ότι θα µεριµνήσει για την εναρµόνιση των

ποσοστών και θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο της δοµής τους στη λειτουργία της ενιαίας
αγοράς. Θα καταρτιστούν κατευθυντήριες γραµµές βάσει της ανάλυσης αυτής µόλις
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του σηµερινού δοκιµαστικού σχεδίου για τις υπηρεσίες
έντασης εργασίας27 (για τις οποίες µπορεί να εφαρµοστεί µειωµένο ποσοστό έως το
∆εκέµβριο του 2002). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη χρήση µειωµένων ποσοστών
ΦΠΑ στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Κοινότητας στον εν λόγω τοµέα.

Η Επιτροπή σηµειώνει τις απόψεις που εκφράζονται σχετικά µε τη φορολόγηση στα
πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες και συγκεκριµένα το αίτηµα να διευκολυνθούν

εκείνα τα κράτη µέλη που το επιθυµούν, να επιβάλλουν µειωµένο ποσοστό ΦΠΑ σε
όλα τα πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες δίχως να γίνεται διάκριση µεταξύ

διαφορετικών µορφών διανοµής. Η Επιτροπή θα εξετάσει εάν θα ανταποκριθεί στο
αίτηµα αυτό στο πλαίσιο της αναθεώρησης του παραρτήµατος H της 6ης οδηγίας

για το ΦΠΑ, που θα πραγµατοποιηθεί µετά το 2002.Η Επιτροπή θα εφιστήσει την
προσοχή στη σηµερινή δυνατότητα των κρατών µελών να εφαρµόζουν µειωµένο

ποσοστό στα εισιτήρια των κινηµατογράφων.

6. ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Υπάρχουν δύο στενά συνδεδεµένα θέµατα που αφορούν τις διαφορές στην κατάταξη
ταινιών που γίνεται σε οπτικοακουστικά έργα στα κράτη µέλη για διαφορετικά µέσα

25
Οδηγία 77/388/EΕΚ της 17.05.1977όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/41/ΕΚ της

19.01.01. Το παράρτηµα H περιλαµβάνει σειρά θεµάτων που παρουσιάζουν πολιτιστικό
ενδιαφέρον όπως βιβλία και εφηµερίδες (συµπεριλαµβανοµένου του δανεισµού τους) και

εισιτήρια για πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις (κινηµατογράφος, θέατρο, εκθέσεις, µουσεία,
κλπ.) καθώς και την παροχή υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικής εκποµπής.

26
Μια στρατηγική για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήµατος ΦΠΑ στο πλαίσιο της

εσωτερικής αγοράς – COM (2000) 348τελικό
27

Εισήχθη µε την οδηγία 1999/85/ΕΚ της 22.10.1999
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διανοµής και µεταξύ των κρατών µελών για το ίδιο µέσο διανοµής. Τα οπτικοακουστικά
έργα υποβάλλονται συνήθως σε κατάταξη του περιεχοµένου τους, για να υποδεικνύεται
η καταλληλότητά τους για τις αντίστοιχες ηλικιακές οµάδες.

Όσον αφορά το ζήτηµα των διαφορών µεταξύ των κρατών µελών, κάποιοι σχολιαστές
(κυρίως εκπρόσωποι εθνικών αρχών) θεωρούν ότι αυτές είναι το αποτέλεσµα

πολιτιστικών διαφορών, ότι δεν επηρεάζουν σηµαντικά την κυκλοφορία των έργων και
ότι συνεπώς πρέπει να εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο. Άλλοι είναι υπέρ της λήψης

µέτρων για την αντιµετώπιση του θέµατος αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η εναρµόνιση
των συστηµάτων κατάταξης για τα οπτικοακουστικά έργα στην Ευρώπη µπορεί να είναι

δύσκολη λόγω διαφορετικών πολιτιστικών παραδόσεων και ευαισθησιών.
Υποστηρίζεται η αυξηµένη συνεργασία των αρµόδιων αρχών και των οργάνων

κατάταξης µε στόχους τη µείωση των διαφορών µεταξύ κρατών µελών καθώς και µεταξύ
των µέσων και την ανάπτυξη αµοιβαίας αναγνώρισης. Ορισµένοι σχολιαστές κρίνουν ότι
ο ρόλος των εθνικών και των ευρωπαϊκών δηµόσιων αρχών µπορεί να είναι η
συνεργασία των οικείων αρχών µε την ανάπτυξη, ενδεχοµένως, κοινών κριτηρίων

περιγραφής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όσον αφορά τις διαφορές µεταξύ των διαφορετικών µέσων διανοµής πολλοί σχολιαστές

εκφράζουν την άποψη ότι το περιεχόµενο πρέπει να αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο
στους διαφορετικούς διαύλους διανοµής. ∆ιατυπώνονται αιτήµατα για εναρµονισµένα

πρότυπα καθώς αυτό αναµένεται να διευκολύνει την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών
έργων. Αναφέρεται το επιχείρηµα ότι η καταλληλότητα του υλικού πρέπει να ελέγχεται

σε πιο τακτική και συνεκτική βάση σε όλο το εύρος των µέσων, σύµφωνα µε ένα σύνολο
καταστατικών στόχων και αρχών για τη ρύθµιση του περιεχοµένου. Η λύση θα

µπορούσε να είναι η θέσπιση ενιαίων ευρωπαϊκών προτύπων για την κατάταξη των
έργων σε όλα τα οπτικοακουστικά µέσα, πράγµα το οποίο θα ωφελούσε τόσο τους

καταναλωτές όσο και τους προµηθευτές και συνεπώς θα επηρέαζε θετικά την παραγωγή
και την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων.

Στην έκθεσή της για τη σύσταση του Συµβουλίου για την προστασία των ανηλίκων και
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας28, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη για µια συνεκτική

προσέγγιση σε όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει
το έργο αυτό και να αξιολογήσει ποια συστήµατα θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν για

την αντιµετώπιση του προβλήµατος λαµβάνοντας υπόψη τις πολιτιστικές διαφορές που
υφίστανται µεταξύ των κρατών µελών. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τις σηµαντικές

πολιτιστικές πτυχές που περικλείει το θέµα της κατάταξης των έργων, για το οποίο
πρέπει να ληφθεί απόφαση σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της

διακυβέρνησης όπως διευκρινίζεται µέσα στο πρόσφατο λευκό της βιβλίο, αλλά θεωρεί
ότι πρέπει να διενεργηθεί περαιτέρω ανάλυση σχετικά µε το ρόλο που διαδραµατίζουν τα

συστήµατα αυτορρύθµισης όπως το NICAM στις Κάτω Χώρες.

Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει ανταλλαγές εµπειριών όσον αφορά την κατάταξη των

ταινιών (ώστε να συµπεριληφθεί η αυτορρύθµιση) µε στόχο την αύξηση της
συνεργασίας στο εν λόγω θέµα. Από την άποψη αυτή η Επιτροπή προτίθεται να
ξεκινήσει µελέτη σχετικά µε την κατάταξη ταινιών για τον κινηµατογράφο, την

28
Η έκθεση αξιολόγησης από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο περί

εφαρµογής της σύστασης του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την προστασία των
ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, COM(2001)106, 27.2.2001,
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new_srv/pmhd_en.htm
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τηλεόραση, για DVD και βιντεοκασέτες στον ΕΟΧ. Η µελέτη θα αξιολογήσει τους

λόγους και τον αντίκτυπο των διαφορών µεταξύ των διαφορετικών εθνικών
νοµοθεσιών όσον αφορά τα µέτρα αυτορρύθµισης για την κατάταξη ταινιών κατά

τη συνακόλουθη διάθεσή τους στην αγορά. Θα αναλύσει επίσης εάν οι διαφορές
αυτές στην κατάταξη ενδέχεται να δηµιουργούν σύγχυση σε όσους έχουν υπό την

ευθύνη τους ανηλίκους.

7. ΑΛΛΑΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

∆ιατυπώνεται σειρά από διαφορετικές ιδέες για την αύξηση της παραγωγής και
κυκλοφορίας ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων και κυρίως:

Πολλοί σχολιαστές κρίνουν ότι η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τη χρηµατοδότηση του
τοµέα της παραγωγής και/ή να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη ή άλλα ιδρύµατα να πράξουν

το ίδιο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Επιτροπή, από κοινού µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) ξεκίνησε την

«πρωτοβουλία i2i για τα οπτικοακουστικά µέσα», που συµπληρώνει το πρόγραµµα
Media plusγια το 2001-2005και επικεντρώνεται τόσο στους βιοµηχανικούς στόχους

ανταγωνισµού όσο και στην προαγωγή της πολιτιστικής πολυµορφίας που εµπεριέχεται
στην προαγωγή του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού περιεχοµένου. Η Επιτροπή θα

εξακολουθήσει να εξετάζει όλα τα κατάλληλα οικονοµικά µέτρα για τη βελτίωση της
παραγωγής και την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων.

Από την άποψη αυτή η Επιτροπή τονίζει τη θετική προσέγγιση που σηµειώθηκε στην
πρόσφατη ανακοίνωση που εγκρίθηκε περί κρατικών ενισχύσεων και επιχειρηµατικών

κεφαλαίων
29, την οποία θα εφαρµόσει για την επόµενη πενταετία. Το κείµενο αυτό

ευθυγραµµίζεται µε τη δέσµευση σχετικά µε τα επιχειρηµατικά κεφάλαια που ορίστηκε

ως ευρύτερος κοινοτικός στόχος στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβώνα και µε τη
γενική πολιτική της Επιτροπής για την προώθηση των επιχειρηµατικών κεφαλαίων στην

Κοινότητα
30. Η Επιτροπή ενέκρινε σειρά σχεδίων που ξεκίνησαν τα κράτη µέλη για τη

δηµιουργία αυτών των ταµείων. Ενθάρρυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και

δοκιµασµένων πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής για τον
εντοπισµό των καλύτερων µέσων µε τα οποία τα διάφορα κράτη µέλη θα µπορούσαν να

ενισχύσουν τον τοµέα του κινηµατογράφου και να εξετάσουν ευκαιρίες για την
ανάπτυξή τους σε κάθε κράτος µέλος. Υπό την έννοια αυτή είναι χρήσιµο να

δηµιουργηθούν διεθνή δίκτυα ευρωπαίων επαγγελµατιών στον τοµέα του
κινηµατογράφου. Άλλοι εντόπισαν την ανάγκη να ορίσει η Επιτροπή ευρείες αρχές για

τα κράτη µέλη και να αντιµετωπίσει καίρια ζητήµατα όπως είναι η ανάγκη να
αποφεύγεται µέσα στις εθνικές προσεγγίσεις η παρεµπόδιση διασυνοριακών παραγωγών

ή κυκλοφορίας ταινιών.

Υποστηρίχθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να χρησιµοποιήσει την πρωτοβουλία

«eLearning»που επιζητεί να κινητοποιήσει την εκπαιδευτική και πολιτιστική κοινότητα,
ώστε να επιταχυνθούν οι αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήµατα και να γνωρίσουν τις

κλασικές ευρωπαϊκές ταινίες οι νέοι ευρωπαίοι πολίτες.

29
Επίσηµη Εφηµερίδα C 235της 21.08.2001

30
Επιχειρηµατικά κεφάλαια, κλειδί για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή

Ένωση, SEC (1998) 552τελικό, 31.3.98
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Τέλος υποστηρίζεται η ιδέα της δηµιουργίας τηλεοπτικού καναλιού της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για την µετάδοση «Ευρωπαϊκών ταινιών».

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και δοκιµασµένων πρακτικών

είναι µεγάλης σηµασίας για τον τοµέα. Η βιοµηχανία οπτικοακουστικής παραγωγής
είναι εξαιρετικά περίπλοκη και αντιµετωπίζει σειρά προκλήσεων τόσο στον τοµέα

της τεχνολογίας όσο και στον τοµέα της αγοράς. Η Επιτροπή προτίθεται να
δηµιουργήσει οµάδα εµπειρογνωµόνων για να συζητηθούν τα θέµατα αυτά και να

δοθεί το υλικό στην Επιτροπή µε στόχο τη χάραξη πολιτικής στον τοµέα αυτό. Η
οµάδα αυτή πρέπει να συγκεντρώνει εµπειρογνώµονες από διαφορετικούς τοµείς.
Στόχος της πρέπει να είναι η παροχή πληροφοριών και ιδεών σχετικά µε τις
εξελίξεις τόσο στο χώρο της τεχνολογίας όσο και στο χώρο της αγοράς στον τοµέα

της τηλεοπτικής παραγωγής. ∆εν πρέπει να αντιπροσωπεύει τα ίδια τα κράτη µέλη
αλλά να συγκεντρώνει την εµπειρία και τη γνώση που διαθέτουν.

Η Επιτροπή θα εξετάσει ποιες ενέργειες µπορούν να γίνουν στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας «eLearning» για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης στην εικόνα καθώς

και της γνωριµίας των νεαρών Ευρωπαίων µε τις ευρωπαϊκές ταινίες.

Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να ξεκινήσει µελέτη για τον εντοπισµό και την

αξιολόγηση των χρηµατοοικονοµικών ροών στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία του
κινηµατογράφου, βασισµένη στην ανάλυση των οικονοµικών επιδόσεων

επιλεγµένου αριθµού ταινιών που κυκλοφόρησαν στις αίθουσες µεταξύ 1996 και
2000.Η µελέτη αυτή θα εντοπίσει και θα αξιολογήσει τους βασικούς παράγοντες

που καθορίζουν τα οικονοµικά χαρακτηριστικά του κινηµατογραφικού τοµέα. Θα
αναλύσει ιδίως τις διάφορες φάσεις σχεδιασµού του πρώτου σταδίου της

παραγωγής, της παραγωγής, της µεταπαραγωγικής διαδικασίας, της προώθησης,
της διανοµής, καθώς και της διανοµής στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας.
Θα γίνει επίσης περιγραφή του αντικτύπου που µπορεί να είχαν στις επιδόσεις της
ταινίας πιθανές σχέσεις µεταξύ συγκεκριµένων επενδυτών και του ύψους των

εσόδων.

8. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟ 200231

ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ»

8.1. Ορισµοί

Ο ορισµός του ευρωπαϊκού έργου: υπάρχουν διάφοροι ορισµοί για το τι νοείται ως
ευρωπαϊκό έργο σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Τα κύρια σηµεία που

εντοπίστηκαν είναι το εάν υπάρχει ανάγκη για τη δηµιουργία συµφωνηµένου ορισµού σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, µε πόση λεπτοµέρεια πρέπει να διατυπωθεί ο ορισµός αυτός και εάν

πρέπει να είναι υποχρεωτικός για τις διάφορες προβλεπόµενες χρήσεις. Σε επίπεδο
κρατών µελών υπάρχουν διάφοροι ορισµοί για το τι σηµαίνει «ευρωπαϊκά έργα».
∆ιατυπώθηκε το επιχείρηµα ότι οι διαφορές µπορεί να δηµιουργήσουν εµπόδια στην
κυκλοφορία των ευρωπαϊκών παραγωγών. Οι ορισµοί αυτοί εγκρίθηκαν σε επίπεδο

κρατών µελών τόσο για την εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας για την τηλεόραση

31
Η αναθεώρηση προβλέπεται στο άρθρο 26 της οδηγίας· βλ.
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/regul_en.htm
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χωρίς σύνορα όσο και για την εφαρµογή εθνικών σχεδίων υποστήριξης για τα

οπτικοακουστικά έργα.

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι το θέµα των «ορισµών» είναι σηµαντικό για όλα τα είδη
παραγωγής. Πολλοί σχολιαστές τονίζουν την ανάγκη οι ορισµοί αυτοί να λαµβάνουν
υπόψη το συναφές πλαίσιο, κυρίως τα σχέδια υποστήριξης, τις συµπαραγωγές, κ.λπ. και
τονίζει τη σχέση µε την αναθεώρηση της οδηγίας για την τηλεόραση χωρίς σύνορα το
2002.Ορισµένοι εκφράζουν την άποψη ότι κάποιοι πολιτικοί στόχοι θα επωφεληθούν
από έναν εναρµονισµένο ορισµό ή, εναλλακτικά, από το συντονισµό ή την αµοιβαία
αναγνώριση των ορισµών των κρατών µελών· αυτό θα µπορούσε να απλοποιήσει τη
δηµιουργία ευρωπαϊκών συµπαραγωγών και το συνδυασµό διαφορετικών (εθνικών ή
ευρωπαϊκών) σχεδίων υποστήριξης.

Ορισµένοι σχολιαστές (συµπεριλαµβανοµένων τηλεοπτικών σταθµών και εθνικών
αρχών) εκφράζουν την άποψη ότι οι διαφορές που διαπιστώνονται στον ορισµό δεν
δηµιουργούν δυσκολίες για τη διασυνοριακή παραγωγή. Άλλοι (κυρίως
κινηµατογραφικοί και τηλεοπτικοί παραγωγοί) θεωρούν ότι η ύπαρξη διαφορετικών
ορισµών, καθώς και οι διαφορετικές εθνικές ερµηνείες αυτών, εµποδίζει κάθε
προσπάθεια για σαφή αξιολόγηση της οικονοµικής ανάπτυξης της ευρωπαϊκής

βιοµηχανίας παραγωγής στο σύνολό της. Οι απόψεις επίσης διχάζουν ως προς τα εάν
πρέπει να συµπεριληφθεί ένας πιο λεπτοµερής ορισµός στην κοινοτική νοµοθεσία ενώ

κάποιοι δηλώνουν πως αυτό δεν είναι αναγκαίο και άλλοι απευθύνουν έκκληση για
εναρµόνιση.

Όσον αφορά τα κριτήρια που πρέπει να υιοθετηθούν, εκφράζονται διαφορετικές
απόψεις. Οι απόψεις διχάζονται µεταξύ του οφέλους από τη διατύπωση ενός ευρύτερου
δυνατού ορισµού ή µιας πιο αυστηρής προσέγγισης και των πολιτιστικών ή οικονοµικών
κριτηρίων. Ορισµένα κριτήρια όπως ο έλεγχος των πνευµατικών δικαιωµάτων

αποτελούν θέµα διαφωνίας. Άλλοι σχολιαστές θέτουν κριτήρια όπως αυτό της χρήσης
ενός ορισµού ο οποίος να βασίζεται στο εργατικό δυναµικό, ή σε «πολιτιστικά» στοιχεία.

Ο ορισµός του ανεξάρτητου παραγωγού: υπάρχουν διαφορετικοί ορισµοί για το τι
σηµαίνει «ανεξάρτητος παραγωγός» και «ανεξάρτητη παραγωγή» στην Ευρώπη. Πολλά
κράτη µέλη χρησιµοποιούν την έννοια του ανεξάρτητου παραγωγού για να ορίσουν τους
δικαιούχους σχεδίων κρατικών ενισχύσεων. Τίθενται τα θέµατα της έννοιας της

«ανεξαρτησίας» και των κριτηρίων που πρέπει να ισχύουν για τον ορισµό της
ανεξαρτησίας ενός παραγωγού.

Υπάρχει ευρεία σύγκλιση απόψεων ως προς την ανάγκη για αποσαφήνιση των βασικών
στόχων πολιτικής, κυρίως βάσει των νέων βιοµηχανικών δοµών. Ορισµένοι σχολιαστές
σηµειώνουν την ενδεχόµενη ένταση µεταξύ των στόχων της αύξησης του ευρωπαϊκού
ανταγωνισµού και της προαγωγής της πολιτιστικής πολυµορφίας στην Ευρώπη. Ο
τελευταίος αυτός στόχος ευθυγραµµίζεται µάλλον µε τους αρχικούς στόχους της οδηγίας
για την τηλεόραση χωρίς σύνορα για την τόνωση της δηµιουργίας νέων πηγών

τηλεοπτικής παραγωγής, κυρίως ευνοώντας τη δηµιουργία ΜΜΕ που θα λειτουργήσουν
ανταγωνιστικά µε τους σηµερινούς καθιερωµένους παραγωγούς. Θα σήµαινε
περισσότερο την επικέντρωση της προστασίας που προσφέρεται από το σηµερινό

σύστηµα στις ΜΜΕ παρά την επέκτασή του σε µεγαλύτερες οµάδες που συνδέονται µε
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς. Σηµειώνεται επίσης σχετικά ότι η διαφορά µεταξύ
παραγωγών και τηλεοπτικών σταθµών δεν είναι τόσο σαφής όσο στο παρελθόν καθώς
συχνά αποτελούν µέρος πλήρως ολοκληρωµένων οµίλων και συνεπώς η σχέση τους
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είναι ολοένα και πιο περίπλοκη. Κάθε ορισµός πρέπει, συνεπώς, να περιλαµβάνει

συνδέσµους µε συµφέροντα σε διαφορετικά µέρη της οπτικοακουστικής αλυσίδας αξίας.
Υποστηρίζεται αρκετά η ιδέα ενός ευρωπαϊκού ορισµού που θα µπορούσε να

εξασφαλίσει ότι τα κράτη µέλη χρησιµοποίησαν την ίδια ερµηνεία. Η γενική άποψη είναι
ότι το θέµα πρέπει να εξεταστεί κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για την τηλεόραση

χωρίς σύνορα.

Ο διαχωρισµός µεταξύ των εννοιών του ανεξάρτητου παραγωγού και της ανεξάρτητης

παραγωγής τονίζεται τόσο από παραγωγούς όσο και από σκηνοθέτες. Η σηµαντική
συµβολή ανεξάρτητων παραγωγών τονίζεται από µεγάλο αριθµό σχολιαστών, κυρίως εν
όψει της ανάγκης για την προαγωγή πολιτιστικής πολυµορφίας. Όσον αφορά πιθανά
κριτήρια που µπορεί να χρησιµοποιηθούν, σειρά σχολιαστών εκφράζουν την άποψη ότι
το σηµείο έναρξης πρέπει να είναι η σχετική παραποµπή στην οδηγία για την τηλεόραση
χωρίς σύνορα (Αιτιολογική σκέψη 31).

Σηµειώνεται διαφωνία κυρίως µεταξύ τηλεοπτικών σταθµών και παραγωγών ως προς το
εάν τα κριτήρια πρέπει να περιλαµβάνουν περιορισµό στη διάρκεια της µεταφοράς των

πνευµατικών δικαιωµάτων από τους παραγωγούς στους ραδιοτηλεοπτικούς
οργανισµούς. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί θεωρούν ότι κάθε παρέµβαση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για την εισαγωγή χρονικού ή άλλου περιορισµού στην κατοχή πνευµατικών
δικαιωµάτων από ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς είναι αδικαιολόγητη και αντίθετη προς

τους στόχους της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής πολιτικής και θα είχε αρνητικές
συνέπειες στον ανταγωνισµό. Οι παραγωγοί θεωρούν ότι η αναµεταβίβαση

παραδοσιακών πνευµατικών δικαιωµάτων στον παραγωγό και η δίκαιη διαπραγµάτευση
νέων δικαιωµάτων προβολής µέσω των ΜΜΕ (βλ. παρακάτω 2.4) µόνον όφελος θα
προσφέρει στην κυκλοφορία οπτικοακουστικών έργων και θα αυξήσει την ποσότητα και
την ποιότητα του ευρωπαϊκού περιεχοµένου που διατίθεται σε νέες πλατφόρµες

διανοµής.

Τα βασικά κριτήρια που προτείνονται περιλαµβάνουν την ελεύθερη επιλογή

εγκαταστάσεων, την ελεύθερη επιλογή διεθνούς διανοµής, την προϋπόθεση ενός
µέγιστου ποσοστού συµµετοχής, την κυριότητα των επιχειρήσεων και των µετοχών.
Άλλοι προτείνουν κάθε ορισµός να επικεντρώνεται στην έννοια της «ανεξαρτησίας»
ώστε να διατηρείται η διαφορά µεταξύ ραδιοτηλεοπτικών σταθµών και παραγωγών.
Πολλοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί (δηµόσιοι και ιδιωτικοί) θεωρούν ότι ο σηµερινός
ορισµός της «ανεξαρτησίας από έναν ραδιοτηλεοπτικό σταθµό» πρέπει να τροποποιηθεί
ώστε να αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις στον τοµέα, κυρίως την αυξανόµενη συγκέντρωση
και δηµιουργία οµίλων ΜΜΕ καθώς και την παρουσία άλλων κατηγοριών πλατφόρµας

που συνδέονται µε τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς.

Όσον αφορά τη χρήση του ορισµού αυτού για την εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων

ανταγωνισµού, προτάθηκε να εξεταστεί το θέµα της ανεξάρτητης παραγωγής κατά τις
συγχωνεύσεις και τη δηµιουργία κοινών επιχειρήσεων ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο

τοµέας (που αποτελείται κυρίως από ΜΜΕ) δεν θα επηρεαστεί αρνητικά. Αυτό πρέπει
να περιλαµβάνει ιδίως τον έλεγχο της παραγωγής, την πρόσβαση στα δίκτυα διανοµής
και τη διατήρηση των δικαιωµάτων για τους ανεξαρτήτους όσον αφορά την εισαγωγή

τους σε καταλόγους.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο διάλογος που ξεκίνησε στο πλαίσιο αυτό θα προσφέρει

χρήσιµο υλικό στις µελέτες που έχουν ξεκινήσει για την προετοιµασία της
αναθεώρησης της οδηγίας «τηλεόραση χωρίς σύνορα» 2002και προτίθεται να θέσει
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το εν λόγω θέµα στο πλαίσιο αυτό. Σηµειώνει ότι η αναθεώρηση πρέπει να δώσει

ιδιαίτερη προσοχή στους στόχους προς επίτευξη, κυρίως όσον αφορά την ανάγκη
προαγωγής της πολιτιστικής πολυµορφίας και του ρόλου που διαδραµατίζεται από

τον ορισµό υπό την έννοια αυτή καθώς και όσον αφορά το ευρύ φάσµα πιθανών
κριτηρίων προς αξιολόγηση.

8.2. Θέµατα που αφορούν τη χρονολογία των µέσων και τα δικαιώµατα
απευθείας σύνδεσης (on-line)

Το θέµα αυτό αφορά τη χρονολογία των παραθύρων για την οικονοµική εκµετάλλευση
των ταινιών στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βασίζεται σε συµφωνίες

µεταξύ των συναφών οικονοµικών παραγόντων32. Στην κοινοτική νοµοθεσία υφίσταται
υποχρέωση για τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί που

υπάγονται στη δικαιοδοσία τους δεν µπορούν να προβάλλουν κινηµατογραφικά έργα
εκτός από τις περιόδους που έχουν συµφωνηθεί µε τους κατόχους των πνευµατικών

δικαιωµάτων33.

Σηµειώνεται ευρύτατη συµφωνία από τους σχολιαστές ως προς το ότι αυτό επαρκεί και

ότι εφόσον η αρχή της χρονολογίας των µέσων είναι εγγυηµένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
οι προθεσµίες για την εκµετάλλευση των ταινιών πρέπει να αφήνονται σε συµβατικές

ρυθµίσεις µεταξύ των ενεχόµενων µερών. Ορισµένοι σχολιαστές κρίνουν ότι η
εναρµόνιση πρακτικών θα έχει επιπτώσεις στην παραγωγή. Άλλοι υποστηρίζουν την

αυτορρύθµιση.

Συζητήθηκαν τα νέα θέµατα που τίθενται όσον αφορά τον καθορισµό των δικαιωµάτων

όσον αφορά την απευθείας σύνδεση και τα νέα µέσα που δηµιουργούνται από τη σε
απευθείας σύνδεση διανοµή της ευρωπαϊκής παραγωγής και ζητήθηκε να διατυπωθούν

σχόλια σχετικά µε τις συνέπειες για τους διάφορους φορείς στην αλυσίδα αξίας
(αµοιβαία σύνδεση των δικαιωµάτων κ.λπ). Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί και οι

παραγωγοί διαφώνησαν ως προς την ανάγκη για κατηγοριοποίηση των δικαιωµάτων, µε
τους παραγωγούς να θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη για κατηγοριοποίηση και

προσδιορισµό των διάφορων οµάδων δικαιωµάτων.

Γενικά οι παραγωγοί θεωρούν ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί έχουν ήδη αποκτήσει νέα

δικαιώµατα όσον αφορά τα µέσα δίχως πρόσθετο κόστος εφόσον τα δικαιώµατα αυτά
δεν έχουν οριστεί σαφώς στη σύµβαση ούτε έχουν αποτελέσει αντικείµενο ξεχωριστής

διαπραγµάτευσης. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί συµφωνούν ότι οι διαπραγµατεύσεις για
τα δικαιώµατα πρέπει να αναγνωρίζουν το φάσµα των πλατφορµών στις οποίες υπάρχει

δυνατότητα για εκµετάλλευση και να οδηγούν σε σαφείς ρυθµίσεις είτε για την εισαγωγή
είτε για τον αποκλεισµό εκείνων των πρόσθετων πνευµατικών δικαιωµάτων σε κάθε

συµφωνία, που υπόκεινται σε δίκαιη αµοιβή (σηµερινή πρακτική που ακολουθείται).
Επιπλέον, θεωρούν ότι η παρέµβαση θα περιορίσει την ελευθερία στις εµπορικές

συναλλαγές και για τις δύο πλευρές.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαβούλευση επιβεβαίωσε ότι η σηµερινή θέση βάσει της

κοινοτικής νοµοθεσίας παραµένει η καλύτερη λύση, η οποία επιτρέπει ευέλικτη
προσέγγιση στη χρήση δικαιωµάτων για διαφορετικά µέσα προβολής. Σηµειώνει
τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από παραγωγούς σχετικά µε την αµοιβαία σύνδεση

32
Συµπληρώθηκε από τη γερµανική, γαλλική και πορτογαλική νοµοθεσία.

33
Άρθρο 7 της τροποποιηµένης οδηγίας «τηλεόραση χωρίς σύνορα»
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των δικαιωµάτων και προτίθεται να εξετάσει το θέµα αυτό στο βαθµό που αυτό

συνδέεται µε τον ορισµό ενός ανεξάρτητου παραγωγού στο πλαίσιο της
αναθεώρησης της οδηγίας «τηλεόραση χωρίς σύνορα» το 2002.

9. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Οι θεµελιώδεις αρχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινοτικής οπτικοακουστικής

πολιτικής, εξακολουθούν να ισχύουν. Η Κοινότητα θα αναπτύξει την πολιτική αυτή
βάσει των σηµερινών ρυθµιστικών οργάνων και θα υποστηρίξει µηχανισµούς αλλά και

θα διερευνήσει τη δυνατότητα της χρησιµοποίησης νέων οργάνων ή πρωτοβουλιών για
την επίτευξη των στόχων αυτών. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στην αγορά πρέπει να

εξεταστούν υπό το φως της ανάγκης να ενισχυθούν η πολιτιστική και η γλωσσική
πολυµορφία της Ευρώπης και να προστατευθεί η οπτικοακουστική µας κληρονοµιά. Από
την άποψη αυτή η Επιτροπή εντόπισε κάποιες πρωτοβουλίες που µπορεί να αναπτυχθούν
για την προαγωγή της κυκλοφορίας των έργων και συνεπώς θα εγκαινιάσει τις

ακόλουθες ενέργειες:
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ

Θέµα ∆ράση Ηµεροµηνία

ολοκλήρωσης

Κατάταξη Ανεξάρτητη µελέτη σχετικά µε την

αξιολόγηση των µεθόδων κατάταξης

2002

∆ιάφορα ∆ηµιουργία οµάδας εµπειρογνωµόνων
για τον κινηµατογράφο

2002

∆ιάφορα Ανεξάρτητη µελέτη σχετικά µε τις
χρηµατοοικονοµικές ροές στον τοµέα του

ευρωπαϊκού κινηµατογράφου

2002

Προστασία της πολιτιστικής

κληρονοµιάς και
εκµετάλλευση των

οπτικοακουστικών έργων

Απογραφή της κατάστασης πριν από την

έναρξη πρωτοβουλίας

Μέσα του 2002

Ορισµοί σχετικά µε το τι

νοείται ως ευρωπαϊκό έργο και
ανεξάρτητος παραγωγός

Αναθεώρηση της οδηγίας «τηλεόραση
χωρίς σύνορα»

Τέλη του 2002

Φορολογικά θέµατα Αναθεώρηση της 6ης οδηγίας ΦΠΑ Μετά το 2002

Ηλεκτρονικός κινηµατογράφος

(e-Cinema)
Ένταξη στα προγράµµατα MEDIA+ και

στο 6ο πρόγραµµα-πλαίσιο
2002-2006


