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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/84/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Σεπτεµβρίου 2001

σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτότυπου έργου τέχνης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Aποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε
από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 6 Ιουνίου 2001,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας, το δικαίωµα παρα-
κολούθησης είναι το ανεκχώρητο και αναπαλλοτρίωτο
δικαίωµα του δηµιουργού ενός πρωτότυπου έργου εικα-
στικών τεχνών να αποκοµίσει οικονοµικό όφελος από κάθε
διαδοχική µεταπώληση του έργου.

(2) Το δικαίωµα παρακολούθησης αποτελεί δικαίωµα παραγωγι-
κού χαρακτήρα, το οποίο επιτρέπει στο δηµιουργό-καλλι-
τέχνη να εισπράττει αµοιβή από τις διαδοχικές µεταβιβάσεις
του έργου. Αντικείµενο του δικαιώµατος παρακολούθησης
είναι το υλικό αντικείµενο, δηλαδή το υπόστρωµα στο οποίο
ενσωµατώνεται το προστατευόµενο έργο.

(3) Στόχος του δικαιώµατος παρακολούθησης είναι να εξασφα-
λίσει στους δηµιουργούς έργων εικαστικών τεχνών µερίδιο
στην οικονοµική επιτυχία των πρωτοτύπων έργων τους. Το
δικαίωµα αυτό αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ισορρο-
πίας µεταξύ αφενός της οικονοµικής κατάστασης των
δηµιουργών των έργων εικαστικών τεχνών και αφετέρου
εκείνης των άλλων δηµιουργών που επωφελούνται από τις
διαδοχικές εκµεταλλεύσεις των έργων τους.

(4) Το δικαίωµα παρακολούθησης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και συνιστά
ουσιαστικό προνόµιο για τους δηµιουργούς. Η επιβολή ενός
τέτοιου δικαιώµατος στο σύνολο των κρατών µελών ανταπο-
κρίνεται στην αναγκαιότητα να διασφαλισθεί ένα επαρκές
και οµοιόµορφο επίπεδο προστασίας για τους καλλιτέχνες.

(5) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 παράγραφος 4
της συνθήκης, η Κοινότητα οφείλει να λαµβάνει υπόψη της
τις πολιτιστικές πτυχές όταν αναλαµβάνει δράση δυνάµει
άλλων διατάξεων της συνθήκης.

(6) Η σύµβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών
και καλλιτεχνικών έργων προβλέπει ότι το δικαίωµα παρακο-
λούθησης µπορεί να προβληθεί µόνον εφόσον τούτο προ-
βλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του δηµιουργού. Κατά
συνέπεια, το δικαίωµα παρακολούθησης είναι προαιρετικό
και υπόκειται στον κανόνα της αµοιβαιότητας. Εκ της νοµο-

λογίας του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχε-
τικά µε την εφαρµογή της αρχής της απαγόρευσης των
διακρίσεων που προβλέπεται στο άρθρο 12 της συνθήκης,
όπως αυτή διευκρινίστηκε µε την απόφαση της 20ής Οκτω-
βρίου 1993 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-92/92 και
C-326/92, Phill Collins και λοιποί (4), προκύπτει ότι δεν
µπορεί να γίνεται επίκληση των εθνικών διατάξεων που
περιλαµβάνουν ρήτρες αµοιβαιότητας προκειµένου να µην
αναγνωρίζονται σε υπηκόους άλλων κρατών µελών τα
δικαιώµατα που προβλέπονται υπέρ των ηµεδαπών
δηµιουργών. Η εφαρµογή τέτοιων ρητρών στο κοινοτικό
πλαίσιο αντίκειται στην αρχή της ίσης µεταχείρισης που
απορρέει από την απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω ιθαγε-
νείας.

(7) Η διαδικασία διεθνοποίησης της κοινοτικής αγοράς έργων
νεώτερης και σύγχρονης τέχνης, η οποία επιταχύνεται λόγω
των επιδράσεων της νέας οικονοµίας, µέσα σε ένα ρυθµι-
στικό πλαίσιο στο οποίο λίγα κράτη έξω από την Ευρωπαϊκή
Ένωση αναγνωρίζουν το δικαίωµα παρακολούθησης, καθι-
στά απαραίτητο το να αρχίσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στο
πλαίσιο της εξωτερικής της πολιτικής, διαπραγµατεύσεις,
προκειµένου να καταστεί υποχρεωτικό το άρθρο 14β της
σύµβασης της Βέρνης.

(8) Η ύπαρξη αυτής της διεθνούς αγοράς, σε συνδυασµό µε την
ανυπαρξία του δικαιώµατος παρακολούθησης σε διάφορα
κράτη µέλη και την ανοµοιογένεια των εθνικών καθεστώτων
τα οποία αναγνωρίζουν το δικαίωµα αυτό, καθιστά απα-
ραίτητη τη θέσπιση διατάξεων µεταβατικού χαρακτήρα, τόσο
σε σχέση µε την έναρξη ισχύος όσο και αναφορικά µε την
επί της ουσίας ρύθµιση του δικαιώµατος, οι οποίες θα
διαφυλάσσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αγο-
ράς.

(9) Το δικαίωµα παρακολούθησης προβλέπεται σήµερα από την
εθνική νοµοθεσία των περισσότερων κρατών µελών. Η
νοµοθεσία αυτή, εφόσον υφίσταται, παρουσιάζει ορισµένες
διαφορές ιδίως ως προς τα έργα τα οποία καλύπτει, τους
δικαιούχους ποσοστών, τον εφαρµοζόµενο συντελεστή, τις
πράξεις που αφορά το δικαίωµα καθώς και τη βάση υπολο-
γισµού. Η εφαρµογή ή η µη εφαρµογή του εν λόγω δικαιώ-
µατος έχει σηµαντικές επιπτώσεις στους όρους ανταγωνι-
σµού στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, στο βαθµό που η
ύπαρξη ή µη υποχρέωσης πληρωµής απορρέουσας από το
δικαίωµα παρακολούθησης αποτελεί στοιχείο το οποίο πρέ-
πει να ληφθεί υπόψη από οποιονδήποτε επιθυµεί να πωλήσει
έργο τέχνης. Το εν λόγω δικαίωµα αποτελεί έτσι παράγοντα
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού καθώς και µετατόπισης των
πωλήσεων µέσα στην Κοινότητα.

(10) Οι εν λόγω διαφορές ως προς την ύπαρξη και την εφαρµογή
του δικαιώµατος παρακολούθησης από τα κράτη µέλη
έχουν άµεσες αρνητικές επιπτώσεις στην εύρυθµη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς έργων τέχνης όπως προβλέπεται στο
άρθρο 14 της συνθήκης. Σε µια τέτοια κατάσταση, το
άρθρο 95 της συνθήκης αποτελεί την κατάλληλη νοµική
βάση.

(1) ΕΕ C 178 της 21.6.1996, σ. 16 και ΕΕ C 125 της 23.4.1998, σ. 8.
(2) ΕΕ C 75 της 10.3.1997, σ. 17.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοιvοβουλίου της 9ης Απριλίου 1997 (ΕΕ C

132 της 28.4.1997, σ. 88), επιβεβαιωθείσα στις 27 Οκτωβρίου 1999,
κοινή θέση του Συµβουλίου της 19ης Ιουνίου 2000 (EE C 300 της
20.10.2000, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
13ης ∆εκεµβρίου 2000 (ΕΕ C 232 της 17.8.2001, σ. 173). Απόφαση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2001 και απόφαση του
Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 2001. (4) Συλλογή 1993, σ. I-5145.
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(11) Οι στόχοι της Κοινότητας όπως ορίζονται στη συνθήκη
περιλαµβάνουν την εγκαθίδρυση µιας όλο και στενότερης
ένωσης µεταξύ των λαών της Ευρώπης, τη σύσφιξη των
σχέσεων µεταξύ των κρατών µελών της Κοινότητας, καθώς
και την οικονοµική και κοινωνική τους πρόοδο µέσω κοινής
δράσης που αποσκοπεί στο να περιορίσει τους φραγµούς
που διαιρούν την Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, η συνθήκη
προβλέπει την εγκαθίδρυση µιας εσωτερικής αγοράς η οποία
προϋποθέτει την εξάλειψη των εµποδίων στην ελεύθερη
κυκλοφορία των εµπορευµάτων, την ελεύθερη παροχή υπη-
ρεσιών και την ελεύθερη εγκατάσταση, καθώς και τη
δηµιουργία ενός καθεστώτος που θα διασφαλίζει ότι δεν θα
υπάρχουν στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό στην κοινή αγορά.
Η εναρµόνιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε
το δικαίωµα παρακολούθησης συµβάλλει στην υλοποίηση
των στόχων αυτών.

(12) Η έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1977, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των
κρατών µελών, των σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργα-
σιών — Κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας: ενιαία
φορολογική βάση (1), θεσπίζει προοδευτικά ένα κοινοτικό
καθεστώς φορολογίας που εφαρµόζεται, µεταξύ άλλων, επί
των έργων τέχνης. Μέτρα που περιορίζονται στο φορολο-
γικό τοµέα δεν επαρκούν για να εγγυηθούν την αρµονική
λειτουργία της αγοράς έργων τέχνης. Ο στόχος αυτός δεν
µπορεί να επιτευχθεί χωρίς εναρµόνιση στον τοµέα του
δικαιώµατος παρακολούθησης.

(13) Θα πρέπει να καταργηθούν οι υπάρχουσες διαφορές στη
νοµοθεσία που έχουν στρεβλωτικές επιπτώσεις στη λειτουρ-
γία της εσωτερικής αγοράς και να αποτραπεί η εµφάνιση
νέων αναλόγων διαφορών. ∆εν υπάρχει λόγος να εξαλει-
φθούν ή να παρεµποδισθούν οι διαφορές που δεν αναµένε-
ται να επηρεάσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(14) Προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγο-
ράς είναι να µην υπάρχουν στρεβλώσεις των όρων του
ανταγωνισµού. Η ύπαρξη διαφορών µεταξύ των εθνικών
διατάξεων σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ
του δηµιουργού δηµιουργεί στρεβλώσεις του ανταγωνισµού
και µετατόπιση των πωλήσεων µέσα στην Κοινότητα και
συνεπάγεται άνιση µεταχείριση των καλλιτεχνών ανάλογα µε
τον τόπο πώλησης των έργων τους. Συνεπώς, το ζήτηµα έχει
διεθνικές πλευρές, οι οποίες δεν µπορούν να ρυθµισθούν
ικανοποιητικά µε τη δράση των κρατών µελών. Η ανυπαρξία
κοινοτικής δράσης θα ήταν αντίθετη προς την απαίτηση της
συνθήκης σχετικά µε τη διόρθωση των ανισοτήτων του
ανταγωνισµού και της άνισης µεταχείρισης.

(15) Λόγω των σηµαντικών διαφορών µεταξύ των εθνικών διατά-
ξεων, είναι αναγκαίο να θεσπισθούν µέτρα εναρµόνισης προ-
κειµένου να αντιµετωπισθούν οι διαφορές µεταξύ των
νοµοθεσιών των κρατών µελών στους τοµείς όπου ενδέχεται
να δηµιουργηθούν ή να διατηρηθούν στρεβλώσεις των όρων
ανταγωνισµού. Εντούτοις, δεν είναι απαραίτητο να εναρµονι-
σθούν όλες οι διατάξεις των κρατών µελών σχετικά µε το
δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού· προκειµέ-
νου δε να αφεθεί στα κράτη µέλη ένα όσο το δυνατόν
ευρύτερο πεδίο λήψης αποφάσεων, η εναρµόνιση αρκεί να

περιορισθεί σε εκείνες τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου
που έχουν την αµεσότερη επίπτωση στη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς.

(16) Κατόπιν τούτου, η οδηγία στο σύνολό της είναι σύµφωνη µε
τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας του
άρθρου 5 της συνθήκης.

(17) Η διάρκεια του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 93/98/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1993, για την εναρµό-
νιση της διάρκειας προστασίας του δικαιώµατος πνευµα-
τικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενών δικαιωµάτων (2),
είναι 70 έτη µετά το θάνατο του δηµιουργού. Η ίδια διάρ-
κεια θα πρέπει να προβλεφθεί και για το δικαίωµα παρακο-
λούθησης. Εποµένως, µόνον τα πρωτότυπα έργα νεώτερης
και σύγχρονης τέχνης µπορούν να ενταχθούν στο πεδίο
εφαρµογής του δικαιώµατος παρακολούθησης. Ωστόσο,
προκειµένου να επιτραπεί στα κράτη µέλη τα νοµικά συστή-
µατα των οποίων δεν προβλέπουν, κατά την έκδοση της
παρούσας οδηγίας, δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του
δηµιουργού, να το εισαγάγουν στη νοµοθεσία τους και
προκειµένου να µπορέσουν οι οικονοµικοί φορείς σε αυτά
τα κράτη µέλη να προσαρµοσθούν σταδιακά στο προαναφε-
ρόµενο δικαίωµα διαφυλάσσοντας παράλληλα την οικονο-
µική τους βιωσιµότητα, θα πρέπει να προβλεφθεί για τα εν
λόγω κράτη µέλη περιορισµένη µεταβατική περίοδος κατά
τη διάρκεια της οποίας θα µπορούν να επιλέγουν να µην
εφαρµόζουν το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ των δικαιο-
δόχων του δηµιουργού µετά το θάνατό του.

(18) Η εφαρµογή του δικαιώµατος παρακολούθησης θα πρέπει
να επεκταθεί σε κάθε µεταπώληση, µε εξαίρεση τις πραγµα-
τοποιούµενες απευθείας µεταξύ ιδιωτών χωρίς τη συµµετοχή
επαγγελµατία της αγοράς έργων τέχνης. Το εν λόγω
δικαίωµα δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται σε µεταπωλήσεις
από ιδιώτες προς µουσεία τα οποία δεν έχουν κερδοσκοπικό
χαρακτήρα και είναι ανοικτά στο κοινό. Όσον αφορά την
ειδική περίπτωση των αιθουσών τέχνης οι οποίες αποκτούν
έργα απευθείας από το δηµιουργό, τα κράτη µέλη θα πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν από το δικαίωµα
παρακολούθησης τις µεταπωλήσεις αυτών των έργων, εφό-
σον πραγµατοποιούνται εντός τριών ετών από την απόκτησή
τους. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα συµφέροντα
του καλλιτέχνη µε το να περιορισθεί η εξαίρεση αυτή στις
µεταπωλήσεις το τίµηµα των οποίων δεν υπερβαίνει τα
10 000 ευρώ.

(19) Θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι η εναρµόνιση που εισάγε-
ται µε την παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα πρωτότυπα
χειρόγραφα συγγραφέων και συνθετών.

(20) Θα πρέπει να προβλεφθεί ένα αποτελεσµατικό καθεστώς
βάσει εµπειριών που υφίστανται ήδη σε εθνικό επίπεδο στον
τοµέα του δικαιώµατος παρακολούθησης. Το δικαίωµα
παρακολούθησης θα πρέπει να υπολογίζεται ως ποσοστό επί
της τιµής πώλησης του έργου και όχι επί της αύξησης της
αρχικής του αξίας.

(21) Θα πρέπει να εναρµονισθούν οι κατηγορίες έργων που υπό-
κεινται στο δικαίωµα παρακολούθησης.

(1) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/85/ΕΚ (ΕΕ L 277 της 28.10.1999, σ. 34). (2) ΕΕ L 290 της 24.11.1993, σ. 9.
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(22) Η µη εφαρµογή δικαιώµατος κάτω του ελαχίστου ορίου
µπορεί να συµβάλλει στην αποφυγή δυσανάλογων εξόδων
είσπραξης και διαχείρισης σε σχέση µε το κέρδος του καλλι-
τέχνη. Ωστόσο, δυνάµει της αρχής της επικουρικότητας, θα
πρέπει να αφεθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα θέσπισης
εθνικών κατωτάτων ορίων χαµηλότερων από το κοινοτικό
όριο προκειµένου να προωθηθούν τα συµφέροντα των νέων
καλλιτεχνών. Η παρέκκλιση αυτή, λόγω του µικρού
µεγέθους των σχετικών ποσών, δεν πρόκειται να έχει καµία
σηµαντική συνέπεια στην εύρυθµη λειτουργία της εσωτε-
ρικής αγοράς.

(23) Οι συντελεστές που έχουν καθορίσει τα διάφορα κράτη
µέλη για την εφαρµογή του δικαιώµατος παρακολούθησης
σήµερα ποικίλλουν σηµαντικά. Η αποτελεσµατική λειτουρ-
γία της εσωτερικής αγοράς έργων νεώτερης και σύγχρονης
τέχνης απαιτεί τον καθορισµό ενιαίων συντελεστών στο
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό.

(24) Είναι σκόπιµο, προκειµένου να συµβιβασθούν τα διάφορα
συµφέροντα στην αγορά πρωτότυπων έργων τέχνης, να
καθιερωθεί ένα σύστηµα φθινόντων συντελεστών ανά
τµήµατα της τιµής. Είναι σηµαντικό να περιορισθεί ο κίνδυ-
νος µετατόπισης των πωλήσεων και καταστρατηγήσεων της
κοινοτικής νοµοθεσίας όσον αφορά το δικαίωµα παρακο-
λούθησης.

(25) Υπόχρεος εις καταβολή του ποσοστού δυνάµει του δικαιώ-
µατος παρακολούθησης θα πρέπει να είναι κατ’ αρχήν ο
πωλητής. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια
παρεκκλίσεων από την αρχή αυτή σε ό,τι αφορά την υπο-
χρέωση πληρωµής. Πωλητής είναι το πρόσωπο ή η επι-
χείρηση στο όνοµα του οποίου συνάπτεται η σύµβαση
πωλήσεως.

(26) Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα περιοδικής αναπρο-
σαρµογής του ορίου και των συντελεστών. Ενδείκνυται για
το σκοπό αυτό να ανατεθεί στην Επιτροπή η σύνταξη περιο-
δικών εκθέσεων σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή του
δικαιώµατος παρακολούθησης από τα κράτη µέλη καθώς
και για τις συνέπειές του στην ευρωπαϊκή αγορά έργων
τέχνης και, κατά περίπτωση, η υποβολή προτάσεων τροπο-
ποίησης της παρούσας οδηγίας.

(27) Πρέπει να καθορισθούν οι δικαιούχοι των ποσοστών, τηρου-
µένης της αρχής της επικουρικότητας. Κατά συνέπεια, δεν
πρέπει να υπάρξει παρέµβαση µέσω της παρούσας οδηγίας
στον τοµέα του κληρονοµικού δικαίου των κρατών µελών.
Πάντως, οι δικαιοδόχοι του δηµιουργού πρέπει να µπορούν
να ασκούν πλήρως το δικαίωµα παρακολούθησης µετά το
θάνατό του, τουλάχιστον µετά το πέρας της προαναφερό-
µενης µεταβατικής περιόδου.

(28) Εναπόκειται στα κράτη µέλη να ρυθµίσουν την άσκηση του
δικαιώµατος παρακολούθησης, ιδίως όσον αφορά τους
όρους διαχείρισης. Ως προς αυτό, η διαχείριση εκ µέρους
ενός οργανισµού συλλογικής διαχείρισης αποτελεί µία δυνα-
τότητα. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι
οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης λειτουργούν µε διαφά-
νεια και αποτελεσµατικότητα. Τα κράτη µέλη οφείλουν
επίσης να διασφαλίσουν την είσπραξη και τη διανοµή των
ποσών που προορίζονται για τους δηµιουργούς οι οποίοι

έχουν ιθαγένεια άλλων κρατών µελών. Η παρούσα οδηγία
δεν θίγει τις ρυθµίσεις που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη όσον
αφορά την είσπραξη και διανοµή.

(29) Η απόλαυση του δικαιώµατος παρακολούθησης πρέπει να
περιορισθεί στους κοινοτικούς υπηκόους καθώς και στους
αλλοδαπούς δηµιουργούς των οποίων οι χώρες χορηγούν
τέτοια προστασία στους δηµιουργούς που είναι υπήκοοι των
κρατών µελών. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν την
ευχέρεια να επεκτείνουν την απόλαυση του δικαιώµατος
αυτού στους αλλοδαπούς δηµιουργούς που έχουν τη συνή-
θη διαµονή τους στο έδαφός τους.

(30) Θα πρέπει να θεσπισθούν οι κατάλληλες διαδικασίες ελέγ-
χου των συναλλαγών, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την
αποτελεσµατική εφαρµογή του δικαιώµατος παρακο-
λούθησης από τα κράτη µέλη. Αυτό συνεπάγεται επίσης το
δικαίωµα του δηµιουργού ή του πληρεξουσίου του, να
συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες από το φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που είναι υπόχρεο για την καταβολή του
ποσοστού. Τα κράτη µέλη που προβλέπουν τη συλλογική
διαχείριση του δικαιώµατος παρακολούθησης µπορούν
επίσης να προβλέπουν ότι µόνον οι οργανισµοί που είναι
υπεύθυνοι για τη διαχείριση αυτή δικαιούνται να συλλέγουν
πληροφορίες,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Αντικείµενο του δικαιώµατος παρακολούθησης

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν υπέρ του δηµιουργού πρωτότυ-
που έργου τέχνης δικαίωµα παρακολούθησης το οποίο ορίζεται ως
το αναπαλλοτρίωτο δικαίωµα, από το οποίο δεν χωρεί παραίτηση
ούτε εκ των προτέρων, είσπραξης ενός ποσοστού επί του τιµήµατος
κάθε µεταπώλησης του εν λόγω έργου, µετά την πρώτη µεταβίβασή
του εκ µέρους του δηµιουργού.

2. Το αναφερόµενο στην παράγραφο 1 δικαίωµα εφαρµόζεται
σε όλες τις µεταπωλήσεις στις οποίες συµµετέχουν, ως πωλητές,
αγοραστές ή ενδιάµεσοι, επαγγελµατίες της αγοράς έργων τέχνης,
όπως οίκοι δηµοπρασιών, γκαλερί έργων τέχνης και γενικά
οποιοσδήποτε έµπορος έργων τέχνης.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι το δικαίωµα της
παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται στις µεταπωλήσεις στις οποίες ο
πωλητής έχει αποκτήσει το έργο απευθείας από το δηµιουργό
λιγότερο από τρία έτη πριν από τη µεταπώληση και εφόσον η τιµή
µεταπώλησης δεν υπερβαίνει τα 10 000 ευρώ.

4. Το ποσοστό καταβάλλεται από τον πωλητή. Τα κράτη µέλη
µπορούν να προβλέψουν ότι ένα από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εκτός του πωλητή, είναι
αποκλειστικά ή από κοινού µε τον πωλητή υπεύθυνο για την
καταβολή του ποσοστού.
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Άρθρο 2

Έργα τέχνης τα οποία αφορά το δικαίωµα παρακολούθησης

1. Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, ως «πρωτότυπα έργα
τέχνης» νοούνται τα έργα εικαστικών τεχνών όπως οι πίνακες, τα
κολάζ, τα έργα ζωγραφικής, τα σχέδια, οι εικόνες χαρακτικής,
χαλκογραφίας και λιθογραφίας, τα γλυπτά, τα εργόχειρα χαλιά
τοίχου (ταπισερί), τα προϊόντα κεραµικής και υαλουργίας και οι
φωτογραφίες, εφόσον τα έργα αυτά έχουν εκτελεσθεί εξ ολοκλήρου
από τον καλλιτέχνη ή πρόκειται για αντίτυπα που θεωρούνται ως
πρωτότυπα έργα τέχνης.

2. Τα αντίτυπα έργων τέχνης που καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία και τα οποία έχουν εκτελεσθεί σε περιορισµένο αριθµό από
τον ίδιο τον καλλιτέχνη ή υπό την ευθύνη του, θεωρούνται ως
πρωτότυπα έργα τέχνης στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Τα
αντίτυπα αυτά θα πρέπει κανονικά να είναι αριθµηµένα, να έχουν
υπογραφεί ή να έχουν κατ’ άλλο τρόπο εγκριθεί από τον καλλι-
τέχνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 3

Κατώτατο όριο

1. Η κατώτατη τιµή πώλησης, από την οποία εφαρµόζεται το
δικαίωµα παρακολούθησης στις πωλήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 1, ορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Η κατώτατη τιµή πώλησης ουδέποτε µπορεί να υπερβαίνει τα
3 000 ευρώ.

Άρθρο 4

Συντελεστές

1. Το ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 1 ορίζεται βάσει
των ακόλουθων συντελεστών:

α) 4 % για το τµήµα της τιµής πώλησης έως 50 000 ευρώ·

β) 3 % για το τµήµα της τιµής πώλησης µεταξύ 50 000,01 και
200 000 ευρώ·

γ) 1 % για το τµήµα της τιµής πώλησης µεταξύ 200 000,01 και
350 000 ευρώ·

δ) 0,5 % για το τµήµα της τιµής πώλησης µεταξύ 350 000,01 και
500 000 ευρώ·

ε) 0,25 % για το τµήµα της τιµής πώλησης που υπερβαίνει τα
500 000 ευρώ.

Ωστόσο, το συνολικό ποσοστό δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των 12 500 ευρώ.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη µέλη
µπορούν να εφαρµόζουν συντελεστή 5 % για το τµήµα της τιµής
πώλησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).

3. Αν η κατώτατη τιµή πώλησης ορισθεί σε ποσό χαµηλότερο
από 3 000 ευρώ, το κράτος µέλος ορίζει και τον αντίστοιχο
συντελεστή που εφαρµόζεται στο τµήµα της τιµής πώλησης µέχρι
τα 3 000 ευρώ· ο εν λόγω συντελεστής δεν µπορεί να είναι χαµη-
λότερος από 4 %.

Άρθρο 5

Βάση υπολογισµού

Οι τιµές πωλήσεως που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 νοούνται
προ φόρου.

Άρθρο 6

∆ικαιούχοι των ποσοστών

1. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 1 ποσοστό καταβάλλεται στο
δηµιουργό του έργου και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 8 παρά-
γραφος 2, µετά το θάνατό του στους δικαιοδόχους του.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν την υποχρεωτική ή
προαιρετική συλλογική διαχείριση των ποσοστών του άρθρου 1.

Άρθρο 7

∆ικαιούχοι των ποσοστών-υπήκοοι τρίτων χωρών

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι δηµιουργοί που είναι
υπήκοοι τρίτων χωρών και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 8 παρά-
γραφος 2, οι δικαιοδόχοι τους απολαύουν του δικαιώµατος παρα-
κολούθησης σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και µε τη νοµοθεσία
του οικείου κράτους µέλους µόνον εφόσον η νοµοθεσία της χώρας
ιθαγενείας του δηµιουργού ή του δικαιοδόχου του προστατεύει το
δικαίωµα παρακολούθησης στη συγκεκριµένη χώρα υπέρ των
δηµιουργών από κράτη µέλη και των δικαιοδόχων τους.

2. Βάσει πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη µέλη, η
Επιτροπή δηµοσιεύει το ταχύτερο δυνατό ενδεικτικό κατάλογο των
τρίτων χωρών που πληρούν την προϋπόθεση της παραγράφου 1. Ο
κατάλογος αυτός ενηµερώνεται.

3. Οποιοδήποτε κράτος µέλος δικαιούται, προς το σκοπό της
προστασίας του δικαιώµατος παρακολούθησης, να εξοµοιώνει προς
τους υπηκόους του τους δηµιουργούς οι οποίοι δεν είναι µεν
υπήκοοι κράτους µέλους αλλά έχουν τη συνήθη διαµονή τους στο
έδαφός του.

Άρθρο 8

∆ιάρκεια προστασίας του δικαιώµατος παρακολούθησης

1. Η διάρκεια προστασίας του δικαιώµατος παρακολούθησης
είναι αντίστοιχη µε εκείνη που προβλέπεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 93/98/ΕΟΚ.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη µέλη που
δεν εφαρµόζουν το δικαίωµα παρακολούθησης κατά την ηµεροµη-
νία έναρξης ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 13 δεν υποχρεού-
νται, για µια περίοδο η οποία λήγει την 1η Ιανουαρίου 2010 το
αργότερο, να εφαρµόζουν το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ των
δικαιοδόχων του δηµιουργού µετά το θάνατό του.

3. Ένα κράτος µέλος στο οποίο εφαρµόζεται η παράγραφος 2,
µπορεί να διαθέτει µέχρι δύο επιπλέον έτη πριν υπαχθεί στην
υποχρέωση να εφαρµόζει το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ των
δικαιοδόχων του δηµιουργού µετά το θάνατό του, εάν αυτό είναι
απαραίτητο προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στους οικονοµι-
κούς παράγοντες σε αυτό το κράτος µέλος να προσαρµοσθούν
βαθµιαία στο σύστηµα του δικαιώµατος παρακολούθησης διατηρώ-
ντας παράλληλα και την οικονοµική τους βιωσιµότητα. Τουλάχι-
στον δώδεκα µήνες πριν από τη λήξη της περιόδου της παραγρά-
φου 2, το οικείο κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή αναφέρο-
ντας τους λόγους του, έτσι ώστε η Επιτροπή να µπορέσει να
εκδώσει γνωµοδότηση, µετά από κατάλληλες διαβουλεύσεις, εντός
τριών µηνών από τη λήψη των εν λόγω πληροφοριών. Εάν το
κράτος µέλος δεν ακολουθήσει τη γνωµοδότηση της Επιτροπής,
την ενηµερώνει σχετικά εντός µηνός και αιτιολογεί την απόφασή
του. Η γνωστοποίηση και η αιτιολόγηση εκ µέρους του κράτους
µέλους και η γνωµοδότηση της Επιτροπής δηµοσιεύονται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και διαβιβάζο-
νται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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4. Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των διεθνών διαπραγ-
µατεύσεων για την επέκταση του δικαιώµατος παρακολούθησης σε
διεθνές επίπεδο εντός των προθεσµιών που αναφέρονται στο άρθρο
8 παράγραφοι 2 και 3, η Επιτροπή υποβάλλει τις κατάλληλες
προτάσεις.

Άρθρο 9

∆ικαίωµα συλλογής πληροφοριών

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, επί τριετία µετά τη µεταπώληση, οι
δικαιούχοι που αναφέρονται στο άρθρο 6 µπορούν να απαιτούν
από οποιονδήποτε επαγγελµατία της αγοράς έργων τέχνης που
µνηµονεύεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 κάθε πληροφορία απα-
ραίτητη για την καταβολή των ποσοστών που οφείλονται επί της
µεταπώλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10

Χρονική ισχύς

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλα τα πρωτότυπα έργα τέχνης,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2, τα οποία, κατά την 1η Ιανουαρίου
2006, εξακολουθούν να προστατεύονται από τη νοµοθεσία των
κρατών µελών περί πνευµατικής ιδιοκτησίας ή πληρούν τα κριτήρια
προστασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας κατά
την ηµεροµηνία αυτή.

Άρθρο 11

Ρήτρα αναθεώρησης

1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµ-
βούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, το αργότερο
την 1η Ιανουαρίου 2009 και εν συνεχεία ανά τετραετία, έκθεση
σχετικά µε την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα της παρούσας
οδηγίας, δίδοντας έµφαση στην ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής
αγοράς έργων νεώτερης και σύγχρονης τέχνης, όσον αφορά ιδίως
τη θέση της Κοινότητας σε σχέση µε τις σηµαντικές αγορές που δεν
εφαρµόζουν το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού,
καθώς και τη στήριξη της καλλιτεχνικής δηµιουργίας και τους
όρους διαχείρισης στα κράτη µέλη. Εξετάζει ιδίως τον αντίκτυπό
της στην εσωτερική αγορά και τα αποτελέσµατα της εισαγωγής του
δικαιώµατος παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού σε εκείνα τα
κράτη µέλη η εθνική νοµοθεσία των οποίων δεν προέβλεπε το
δικαίωµα αυτό πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Κατά περίπτωση, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για την προσαρ-
µογή του κατώτατου ορίου και των συντελεστών των ποσοστών
των σχετικών µε το δικαίωµα παρακολούθησης ανάλογα µε την
εξέλιξη της κατάστασης στον κλάδο αυτό, προτάσεις σχετικά µε το

µέγιστο ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, καθώς
και κάθε άλλη πρόταση που κρίνει αναγκαία για τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας της παρούσας οδηγίας.

2. Ιδρύεται επιτροπή επαφών η οποία αποτελείται από αντι-
προσώπους των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών και προεδρεύε-
ται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Η επιτροπή αυτή συνέρχεται
είτε µετά από πρωτοβουλία του προέδρου της είτε µετά από αίτηση
της αντιπροσωπίας ενός κράτους µέλους.

3. Καθήκοντα της επιτροπής αυτής είναι:
— η διοργάνωση διαβουλεύσεων για όλα τα θέµατα εφαρµογής

της παρούσας οδηγίας,
— η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ της Επι-

τροπής και των κρατών µελών σχετικά µε τις σηµαντικές εξελί-
ξεις στην κοινοτική αγορά τέχνης.

Άρθρο 12

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και ενη-
µερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες
αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από σχετική παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο
τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 13

Θέση σε ισχύ

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 14

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεµβρίου 2001.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. FONTAINE

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. PICQUÉ


