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16.05.2018 - Ανακοίνωση - Ενημέρωση σχετικά με δημοσιεύματα
αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής αμοιβής για τη δημόσια
εκτέλεση στα ξενοδοχεία
Πρόσφατα έχει δημοσιευθεί πληθώρα δημοσιευμάτων που αναφέρουν ότι δεν υπάρχει
πλέον υποχρέωση των ξενοδόχων να πληρώνουν τους οργανισμούς συλλογικής
διαχείρισης που εκπροσωπούν δημιουργούς και δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων
λόγω σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ (C-641/15). Η ως άνω απόφαση του
ΔΕΕ αφορά αποκλειστικά και μόνο στο δικαίωμα αμοιβής των ραδιοτηλεοπτικών
σταθμών για παρουσίαση των εκπομπών τους στο κοινό μέσω των δωματίων
ξενοδοχείων και δεν ανατρέπει σε κανένα σημείο την υπάρχουσα νομολογία σχετικά με
τη δημόσια εκτέλεση των έργων σε ό,τι αφορά στους υπόλοιπους δικαιούχους
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών. Συνεπώς, δεν επιφέρει καμία
αλλαγή στις υποχρεώσεις καταβολής αμοιβής από τους υπόχρεους (ξενοδοχεία) για
αυτήν την αιτία στους δικαιούχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.
Σημειώνεται ότι στη χώρα μας εισπράττει για τη δημόσια εκτέλεση στα δωμάτια
ξενοδοχείων και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & προστασίας Πνευματικών
Δικαιωμάτων ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε. Ο οργανισμός αυτός εισπράττει ως
παραγωγός οπτικοακουστικών έργων για τα έργα τα οποία αποτελούν παραγωγές των
ραδιοτηλεοπτικών σταθμών μελών του βάσει του α. 47 του ν. 2121/1993 και όχι δυνάμει
του συγγενικού του δικαιώματος επί της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης των εκπομπών
του, στο οποίο αναφέρεται η επίμαχη απόφαση (δηλαδή του α. 48 παρ. 1 στοιχείο β’ ν.
2121/1993, το οποίο ενσωματώνει την πρόβλεψη του του α. 8 παρ. 3 της Οδηγίας
2006/115/ΕΚ).
Η πάγια νομολογία του ΔΕΕ ότι οφείλεται αμοιβή για δημόσια εκτέλεση έργων, η οποία
λαμβάνει χώρα στα δωμάτια των ξενοδοχείων συνεχίζει να ισχύει και η απόφαση του
ΔΕΕ στην υπόθεση C-641/15 δεν αναδεικνύει την ύπαρξη κάποιου προβλήματος σε ό,τι
αφορά στην πρακτική είσπραξης της σχετικής αμοιβής στη χώρα μας.
Όλα τα ξενοδοχεία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να καταβάλουν αμοιβή για τη
δημόσια εκτέλεση των έργων που λαμβάνει χώρα μέσω των τηλεοράσεων στους χώρους
αυτούς. Η τυχόν μη καταβολή της σχετικής αμοιβής συνεπάγεται αστικές και
ενδεχομένως και ποινικές κυρώσεις.

