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Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C-70/10
Scarlet Extended κατά Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs
(Sabam)

Κατά την άποψη του γενικού εισαγγελέα Ρ. Cruz Villalón, µέτρο δυνάµει του οποίου
ένας φορέας παροχής υπηρεσιών προσβάσεως στο διαδίκτυο υποχρεώνεται να
εφαρµόσει σύστηµα φίλτρου και αποκλεισµού των επικοινωνιών µέσω διαδικτύου
µε σκοπό την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας θίγει, κατ’
αρχήν, τα θεµελιώδη δικαιώµατα
Για να επιτραπεί τέτοιο µέτρο, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατός ο
περιορισµός της ασκήσεως των δικαιωµάτων που κατοχυρώνει ο Χάρτης των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων. Πρέπει ιδίως να στηρίζεται σε νοµική βάση η οποία συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά
που απαιτούνται όσον αφορά την «ύπαρξη νόµου»
Τα αρµόδια βελγικά δικαστήρια µπορούν, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας, να εκδώσουν διαταγή
για την παύση κάθε προσβολής δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, ορίζεται ότι όταν
τρίτοι χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες διαµεσολαβητή για να προβούν σε µια τέτοια προσβολή, τα
δικαστήρια έχουν την εξουσία να εκδώσουν διαταγή περί παύσεως κατά του ίδιου του
διαµεσολαβητή.
Η Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs (Sabam) ζήτησε τη λήψη προσωρινού
µέτρου κατά της Scarlet Extended SA, φορέα παροχής υπηρεσιών προσβάσεως στο διαδίκτυο
(ΦΠΠ∆). Η Sabam ζητούσε κατ’ αρχάς να διαπιστωθεί η ύπαρξη προσβολής του δικαιώµατος του
δηµιουργού σε σχέση µε µουσικά έργα του καταλόγου της, λόγω µη επιτρεπόµενης ανταλλαγής
ηλεκτρονικών αρχείων µουσικού περιεχοµένου µέσω των παρεχόµενων από τη Scarlet
υπηρεσιών, ιδίως µε χρήση προγραµµάτων peer-to-peer. Η Sabam ζητούσε επίσης να
υποχρεωθεί η Scarlet, επί ορισµένη χρηµατική ποινή, να παύσει την εν λόγω προσβολή
καθιστώντας αδύνατη ή παρεµποδίζοντας κάθε µορφή αποστολής ή παραλαβής εκ µέρους των
πελατών της, µε χρήση προγραµµάτων peer-to-peer, αρχείων που περιλαµβάνουν µουσικό έργο
χωρίς έγκριση των δικαιούχων.
Με απόφαση της 26ης Νοεµβρίου 2004, διαπιστώθηκε η ύπαρξη προσβολής του δικαιώµατος του
δηµιουργού. Κατόπιν τεχνικής πραγµατογνωµοσύνης, η Scarlet υποχρεώθηκε, µε δεύτερη
απόφαση εκδοθείσα στις 29 Ιουνίου 2007, να παύσει την προσβολή του δικαιώµατος του
δηµιουργού καθιστώντας αδύνατη κάθε µορφή αποστολής ή παραλαβής εκ µέρους των πελατών
της, µε χρήση προγραµµάτων peer-to-peer, ηλεκτρονικών αρχείων που περιλαµβάνουν µουσικά
έργα του καταλόγου της Sabam, εντός εξαµήνου1 και επί ηµερήσια χρηµατική ποινή 2.500 ευρώ σε
περίπτωση µη συµµορφώσεως προς την απόφαση.
Η Scarlet άσκησε έφεση κατ’ αυτής της αποφάσεως ενώπιον του Cour d’appel de Bruxelles
(Εφετείο Βρυξελλών) το οποίο καλείται να επικυρώσει ή να καταργήσει το µέτρο που ελήφθη κατά
της Scarlet. Στο πλαίσιο αυτό, το Cour d’appel de Bruxelles ζητεί από το ∆ικαστήριο να διευκρινίσει
εάν το δίκαιο της Ένωσης και, ιδίως, τα θεµελιώδη δικαιώµατα που κατοχυρώνει ο Χάρτης των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων επιτρέπουν σε εθνικό δικαστήριο να λάβει µέτρο, µε τη µορφή
εκδόσεως διαταγής, προκειµένου να υποχρεωθεί ο φορέας παροχής προσβάσεως στο διαδίκτυο
να εφαρµόσει σύστηµα φίλτρου και αποκλεισµού των επικοινωνιών µέσω διαδικτύου.
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Εντούτοις, η επιβολή της ποινής τελικώς ανεστάλη έως τις 31 Οκτωβρίου 2008.
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Στις προτάξεις που ανέπτυξε σήµερα, ο γενικός εισαγγελέας διαπιστώνει ότι το σύστηµα του
οποίου ζητείται η εφαρµογή πρέπει να διασφαλίζει, πρώτον, τη χρήση φίλτρου για όλες τις
ανταλλαγές δεδοµένων µέσω του δικτύου της Scarlet, προκειµένου να ανιχνευθούν όσες
επικοινωνίες συνεπάγονται προσβολή του δικαιώµατος του δηµιουργού. ∆εύτερον, µε βάση την
επιλογή µέσω φίλτρου, το σύστηµα πρέπει να διασφαλίζει τον αποκλεισµό όσων επικοινωνιών
συνεπάγονται πράγµατι προσβολή του δικαιώµατος του δηµιουργού, είτε σε επίπεδο αιτήσεως για
µεταβίβαση δεδοµένων είτε επ’ ευκαιρία της αποστολής τους.
Ο Ρ. Cruz Villalón εκτιµά ότι η σχετική διαταγή έχει τον χαρακτήρα γενικής υποχρεώσεως η
οποία προορίζεται, σε ορισµένο χρονικό διάστηµα, να ισχύσει σε µόνιµη βάση για όλους
τους φορείς παροχής προσβάσεως στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, ο γενικός εισαγγελέας τονίζει ότι
το µέτρο πρόκειται να επηρεάσει επί µακρόν έναν µη προσδιορίσιµο αριθµό φυσικών και νοµικών
προσώπων χωρίς να λαµβάνει υπόψη την τυχόν συµβατική σχέση που τα συνδέει µε τη Scarlet ή
το κράτος της κατοικίας/έδρας τους. Το σύστηµα πρέπει να µπορεί να παρεµποδίζει την αποστολή
από έναν χρήστη του διαδικτύου που είναι συνδροµητής της Scarlet προς έναν άλλο χρήστη του
διαδικτύου, συνδροµητή ή µη της Scarlet και κατοίκου ή όχι Βελγίου, κάθε αρχείου που εικάζεται
ότι συνιστά προσβολή ενός δικαιώµατος η εκµετάλλευση, συλλογή και προστασία του οποίου έχει
ανατεθεί στη Sabam. Πρέπει επίσης να µπορεί να παρεµποδίζει τη λήψη από τους χρήστες του
διαδικτύου που είναι συνδροµητές της Scarlet κάθε αρχείου το οποίο προέρχεται από άλλους
χρήστες του διαδικτύου και συνιστά προσβολή του δικαιώµατος του δηµιουργού. Επιπλέον, το
µέτρο πρέπει να εφαρµοστεί in abstracto και προληπτικά, χωρίς δηλαδή να έχει προηγουµένως
διαπιστωθεί προσβολή ή επαπειλούµενος κίνδυνος προσβολής δικαιώµατος πνευµατικής
ιδιοκτησίας.
Επιπλέον, ο γενικός εισαγγελέας διευκρινίζει ότι το εν λόγω µέτρο εµφανίζεται ως νέα
υποχρέωση. Ειδικότερα, δυνάµει αυτού του µέτρου, θα επιβληθεί στη Scarlet υποχρέωση για την
επίτευξη αποτελέσµατος όσον αφορά την προστασία µέσω του προαναφερθέντος συστήµατος των
δικαιωµάτων του δηµιουργού της Sabam επί ορισµένη χρηµατική ποινή. Επίσης, θα την
επιβαρύνει µε το κόστος εφαρµογής του συστήµατος φίλτρου και αποκλεισµού. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, το προς εφαρµογή σύστηµα θα έχει ως συνέπεια να ανατεθεί κατά σηµαντικό µέρος στους
φορείς παροχής προσβάσεως στο διαδίκτυο η νοµική και οικονοµική ευθύνη για την καταπολέµηση
της παράνοµης τηλεφορτώσεως έργων που αποτελούν προϊόντα πειρατείας στο διαδίκτυο.
Με αυτά τα δεδοµένα, ο Ρ. Cruz Villalón εκτιµά ότι η εφαρµογή του εν λόγω συστήµατος
φίλτρου και αποκλεισµού συνιστά περιορισµό του δικαιώµατος στον σεβασµό του
απορρήτου των επικοινωνιών και του δικαιώµατος στην προστασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία κατοχυρώνει ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων.
Οµοίως, η εφαρµογή αυτού του συστήµατος θα περιορίσει το δικαίωµα στην πληροφόρηση
το οποίο επίσης κατοχυρώνει ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων.
Πάντως, ο γενικός εισαγγελέας υπενθυµίζει ότι ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
επιτρέπει περιορισµούς στην άσκηση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών που
κατοχυρώνει υπό την προϋπόθεση ότι οι περιορισµοί αυτοί «προβλέπονται από τον
νόµο». Κατ’ εφαρµογή της σχετικής νοµολογίας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου, ο Ρ. Cruz Villalón εκτιµά ότι οι περιορισµοί πρέπει να στηρίζονται σε νοµική βάση
η οποία συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται όσον αφορά την «ύπαρξη νόµου».
Εποµένως, κατά τη γνώµη του, περιορισµός των δικαιωµάτων και ελευθεριών των χρηστών
του διαδικτύου µπορεί να επιτραπεί µόνον εφόσον στηρίζεται σε εθνική νοµική βάση η
οποία είναι προσβάσιµη, σαφής και προβλέψιµη.
Κατά τον γενικό εισαγγελέα όµως, δεν µπορεί να γίνει δεκτό ότι η υποχρέωση των φορέων
παροχής προσβάσεως στο διαδίκτυο να εφαρµόσουν µε δικά τους έξοδα το επίµαχο
σύστηµα φίλτρου και αποκλεισµού έχει προβλεφθεί εκ των προτέρων και κατά τρόπο ρητό,
σαφή και ακριβή. Ειδικότερα, η υποχρέωση που επιβλήθηκε στους φορείς παροχής προσβάσεως
στο διαδίκτυο είναι, αφενός, ιδιάζουσα και, αφετέρου, «νέα», δηλαδή µη προσδοκώµενη.
Επιπλέον, ο γενικός εισαγγελέας τονίζει ότι ούτε το σύστηµα φίλτρου το οποίο προορίζεται να έχει
συστηµατική, καθολική, διαρκή και µόνιµη εφαρµογή, ούτε ο µηχανισµός αποκλεισµού ο οποίος θα
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µπορεί να ενεργοποιείται χωρίς τα θιγόµενα πρόσωπα να µπορούν να αµφισβητήσουν ή να
αντιταχθούν στην εφαρµογή του, παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις.
Κατά συνέπεια, ο γενικός εισαγγελέας προτείνει στο ∆ικαστήριο να αποφανθεί ότι το δίκαιο
της Ένωσης αντίκειται στη λήψη µέτρου από εθνικό δικαστήριο κατ’ εφαρµογή βελγικής
νοµικής διατάξεως δυνάµει του οποίου ο φορέας παροχής υπηρεσιών προσβάσεως στο
διαδίκτυο υποχρεώνεται να εφαρµόσει όσον αφορά το σύνολο της πελατείας του, in
abstracto και προληπτικά, µε αποκλειστικώς δικά του έξοδα και για απεριόριστο χρονικό
διάστηµα, σύστηµα φίλτρου για το σύνολο των επικοινωνιών µέσω διαδικτύου που
πραγµατοποιούνται µέσω των υπηρεσιών του (ιδίως µε τη χρήση προγραµµάτων peer-topeer) προκειµένου να εντοπίσει εντός του δικτύου του την κυκλοφορία ηλεκτρονικών
αρχείων που περιλαµβάνουν µουσικά, κινηµατογραφικά ή ραδιοτηλεοπτικά έργα επί των
οποίων τρίτος διατείνεται ότι κατέχει δικαιώµατα και, στη συνέχεια, να παρεµποδίσει τη
µεταφορά των αρχείων αυτών, σε επίπεδο αιτήσεως για µεταβίβαση δεδοµένων ή επ’
ευκαιρία της αποστολής.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα δεν δεσµεύουν το ∆ικαστήριο. Έργο του γενικού
εισαγγελέα είναι να προτείνει στο ∆ικαστήριο, µε πλήρη ανεξαρτησία, νοµική λύση για την υπόθεση που του
έχει ανατεθεί. Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο ∆ικαστήριο. Η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει
παρόµοιο ζήτηµα.
Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.
Το πλήρες κείµενο των προτάσεων δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα CURIA κατά την ηµεροµηνία αναπτύξεώς
τους
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