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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Παράγωγη χρήση κοινόχρηστου περιεχομένου — Εστιάζοντας στην κινηματογραφική βιομηχανία 

	

Η ευρωπαϊκή οικονομία εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τη διανοητική ιδιοκτησία. Τα τελευταία 
χρόνια, το EUIPO, μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας, έχει εκπονήσει σειρά μελετών που καταδεικνύουν την οικονομική σημασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) για την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα δημιουργούν όχι μόνο νέες οικονομικές 
ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις αλλά και δυνατότητες ενίσχυσης των οφελών για το ευρύ κοινό, τα οποία 
σχετίζονται με τη βελτίωση της πρόσβασης στη γνώση και στα πολιτιστικά αγαθά. Πολλές από τις εν 
λόγω ευκαιρίες προκύπτουν από τον δημιουργικό μετασχηματισμό υπάρχοντος περιεχομένου και την 
επινόηση τρόπων παροχής του εν λόγω περιεχομένου που είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι στο 
σύγχρονο κοινό. 

Η Ευρώπη διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, ιδίως σε ό,τι αφορά τα έργα της λογοτεχνίας. Τα 
έργα αυτά, παρότι εκτιμώνται από τους αναγνώστες καθαυτά, χρησιμοποιούνται και ως βάση για τη 
δημιουργία πολλών κινηματογραφικών σεναρίων από τους παραγωγούς, Ευρωπαίους και μη. Στην 
παρούσα έκθεση εξετάζεται ο ρόλος που διαδραματίζουν τα έργα κοινής χρήσης και γίνεται σύγκριση 
μεταξύ ταινιών που βασίζονται σε παρόμοια έργα ταινιών που βασίζονται σε έργα τα οποία 
προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή σε πρωτότυπα σενάρια. 

Η μελέτη συνδυάζει δεδομένα από πλούσια επιγραμμικά αποθετήρια κινηματογραφικών ταινιών και 
βιβλίων, τα οποία συμπληρώνονται με πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τομέα. Η ανάλυση βασίστηκε σε σχεδόν 90 000 ταινίες που 
κυκλοφόρησαν μεταξύ 2000 και 2010. Η εν λόγω ανάλυση καταδεικνύει ότι παρότι μικρό μόνο ποσοστό 
των ταινιών που κυκλοφόρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζονται σε λογοτεχνικά έργα κοινής 
χρήσης, το εν λόγω ποσοστό είναι υψηλότερο, σε ό,τι αφορά τις δημοφιλέστερες ταινίες, σε σύγκριση με 
το σύνολο των ταινιών. 

Συνεπώς, η λογοτεχνία που αποτελεί σημαντικό μέρος του πολιτισμού και της ιστορίας της Ευρώπης 
διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο ως πηγή υλικού για τις σύγχρονες μορφές ψυχαγωγίας, τις οποίες 
απολαμβάνουν εκατομμύρια θεατές στην Ευρώπη και αλλού. 

 

 

 

António CAMPINOS 

Εκτελεστικός διευθυντής EUIPO 
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Περίληψη 
Παράγωγη χρήση κοινόχρηστου περιεχομένου — Εστιάζοντας στην κινηματογραφική βιομηχανία 

 

Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα δημιουργούν όχι μόνο νέες οικονομικές 
ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις αλλά και δυνατότητες ενίσχυσης των οφελών για το ευρύ κοινό, τα οποία 
σχετίζονται με τη βελτίωση της πρόσβασης στη γνώση και στα πολιτιστικά αγαθά. Πολλές από τις εν 
λόγω ευκαιρίες προκύπτουν από τον δημιουργικό μετασχηματισμό υπάρχοντος περιεχομένου και την 
επινόηση τρόπων παροχής του εν λόγω περιεχομένου που είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι στο 
σύγχρονο κοινό. Η παράγωγη χρήση προϋπάρχοντος περιεχομένου διέπεται από διατάξεις για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι δημιουργοί πρωτότυπου 
περιεχομένου και οι κληρονόμοι τους αποζημιώνονται από τους επακόλουθους δημιουργούς. Οι 
κανονισμοί για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ωστόσο, επιτρέπουν επίσης χρήσεις που δεν 
συνεπάγονται παρόμοια αποζημίωση ή άδεια, είτε μέσω παράθεσης εξαιρέσεων από τους γενικούς 
κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είτε μέσω του περιορισμού της 
διάρκειας ισχύος της προστασίας. Ο όρος «κοινή χρήση» είναι μια νομική έννοια η οποία αποσκοπεί 
στην ενίσχυση του κοινωνικού οφέλους διά της παροχής της δυνατότητας ελεύθερης πρόσβασης και 
διασκευής προγενέστερων δημιουργικών έργων. 

Η οικονομική θεωρία, ωστόσο, δεν έχει καταλήξει σε τελικά συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τις 
προβλέψεις σχετικά με τις επιπτώσεις από τη μετάβαση ενός έργου σε καθεστώς κοινής χρήσης. 
Θεωρείται ότι το καθεστώς κοινής χρήσης, λόγω της έλλειψης αποκλειστικών οικονομικών δικαιωμάτων 
επί του έργου, ενισχύει τη χρήση του. Εντούτοις, ορισμένοι πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι του 
κλάδου τονίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με την αλλαγή του καθεστώτος προστασίας. Η 
μετάβαση στο καθεστώς κοινής χρήσης ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των έργων ή 
την έλλειψη κινήτρων για τη διατήρησή τους. Η εν λόγω μετάβαση ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερβολική 
χρήση, καθώς δεν υπάρχει καμία οντότητα που να ενδιαφέρεται για τη διατήρηση της αξίας ενός έργου 
και, ως εκ τούτου, ο καθένας δικαιούται να το διασκευάσει. Αντιθέτως, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα 
αποτροπής της δημιουργίας παράγωγων έργων από τους ανταγωνιστές με βάση το ίδιο πρωτότυπο 
περιεχόμενο, οι παραγωγοί ενδέχεται να αποφεύγουν να διασκευάσουν έργα κοινής χρήσης ή να 
επενδύσουν σημαντικά χρηματικά ποσά σε διασκευές. Η έλλειψη εμπειρικών δεδομένων σχετικά με την 
παράγωγη χρήση προϋπάρχοντος περιεχομένου καθιστά δύσκολο το να επαληθευτεί ποια πιθανά 
θεωρητικά σενάρια είναι τα πλέον πρόσφορα. Εντούτοις, το εν λόγω ζήτημα είναι καίριας σημασίας για 
την αξιολόγηση του υφιστάμενου πλαισίου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και νομοθετικών 
προτάσεων που αποσκοπούν στην προσαρμογή του στις νέες οικονομικές συνθήκες. Σε περίπτωση 
που η κατάχρηση του καθεστώτος κοινής χρήσης έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση ή τη μειωμένη 
αξιοποίηση των έργων, το χρονικό πεδίο εφαρμογής του θα πρέπει να περιορίζεται. Εάν, ωστόσο, το εν 
λόγω καθεστώς δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό χωρίς να μειώνονται τα 
κίνητρα για τους δημιουργούς, το χρονικό πεδίο εφαρμογής του μπορεί να διευρύνεται προς όφελος της 
κοινωνίας στο σύνολό της. 

Τα πιθανά οφέλη  ή οι κίνδυνοι για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και του 
καθεστώτος κοινής χρήσης μπορούν να αξιολογηθούν μόνο βάσει εμπειρικών δεδομένων. Ωστόσο, η 
συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη. Τα απαιτούμενα δεδομένα είναι στην πλειονότητά τους διεσπαρμένα και στην κατοχή ιδιωτών. 
Τα νέα επιγραμμικά αποθετήρια πληροφοριών σχετικά με δημιουργικό περιεχόμενο παρέχουν, 
εντούτοις, νέες ευκαιρίες για τους ερευνητές. Παρότι συχνά περιορίζονται σε συγκεκριμένους τομείς, 
παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας αναλύσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη 
τεκμηρίωση της πολιτικής. 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, συγκεντρώθηκαν δεδομένα από πλούσια επιγραμμικά αποθετήρια 
πληροφοριών σχετικά με κινηματογραφικές ταινίες και βιβλία: το Internet Movie Database (IMDb) και το 
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Goodreads, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό εισιτηρίων των 
ευρωπαϊκών κινηματογράφων από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τομέα. Με 
βάση αυτές τις πηγές, καταρτίστηκε το τελικό σύνολο δεδομένων του έργου, το οποίο περιλαμβάνει 
87 455 μοναδικές κινηματογραφικές ταινίες με έτος παραγωγής μεταξύ 2000 και 2010, οι οποίες 
κυκλοφόρησαν σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το σύνολο δεδομένων 
προσδιορίστηκε για κάθε ταινία το κατά πόσο το σενάριό της ήταν πλήρως πρωτότυπο, εάν βασιζόταν 
σε προϋπάρχον περιεχόμενο που προστατευόταν από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή 
βασιζόταν σε προϋπάρχον περιεχόμενο που είχε περιέλθει ήδη σε καθεστώς κοινής χρήσης. 

Αν και τα δεδομένα αφορούν μόνο την κινηματογραφική βιομηχανία, ο ευρύτερος στόχος της παρούσας 
έκθεσης είναι να τεκμηριώσει το γενικό φαινόμενο της αξιοποίησης περιεχομένου κοινής χρήσης ως 
βάσης νέων δημιουργιών. Λόγω των περιορισμών των συλλεχθέντων δεδομένων, που δεν επιτρέπουν 
τη διενέργεια ανάλυσης των διαφόρων παραμέτρων της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας με βάση την αντιστροφή της κατάστασης, η παρούσα ανάλυση έχει κατ' ανάγκη στατικό και 
περιγραφικό χαρακτήρα. Μέσω της εξέτασης διαφόρων πτυχών της παράγωγης χρήσης περιεχομένου 
κοινής χρήσης στην κινηματογραφική βιομηχανία, μπορεί να ελεγχθεί το εάν οι διάφορες ευκαιρίες και οι 
κίνδυνοι που σχετίζονται με το καθεστώς της κοινής χρήσης είναι επαρκώς τεκμηριωμένα σε 
προγενέστερη βιβλιογραφία. Ωστόσο, η έκθεση δεν θίγει το ζήτημα του βέλτιστου σχεδιασμού της 
προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την άποψη του οφέλους για την κοινωνία. 

Η κινηματογραφική βιομηχανία είναι υψηλής πολιτιστικής και οικονομικής σημασίας για τους 
ευρωπαίους πολίτες. Υπάρχει πληθώρα ανεπίσημων στοιχείων σχετικά με τη σημασία της διασκευής 
προϋπάρχοντος περιεχομένου, τόσο για τους παραγωγούς όσο και για το σύνολο του τομέα. Η 
κινηματογραφική βιομηχανία, λόγω του μοναδικού συνδυασμού των χαρακτηριστικών της, εξαρτάται 
ιδιαίτερα από την επιτυχία του έργου και ενέχει κινδύνους. Όπως διευκρινίστηκε στο πλαίσιο 
πρόσφατης οικονομικής έρευνας, η διασκευή προϋπάρχοντος περιεχομένου, η αξία του οποίου έχει 
ήδη δοκιμαστεί σε διαφορετικές αλλά συναφείς πολιτιστικές αγορές, μπορεί να συμβάλει στον 
περιορισμό της εγγενούς αβεβαιότητας του τομέα. Υπάρχουν επίσης και άλλοι καλλιτεχνικοί λόγοι που 
καθιστούν τις διασκευές ενδιαφέρουσα επιλογή για τους παραγωγούς κινηματογραφικών ταινιών. 

Δεδομένου ότι στη Σύμβαση της Βέρνης δεν παρέχεται ορισμός της έννοιας της διασκευής, η ομάδα του 
έργου βασίστηκε στις κοινές αρχές που απορρέουν από τις επικρατούσες πεποιθήσεις, τη νομοθεσία 
και τη νομολογία των κρατών μελών της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεδομένου ότι στις πηγές 
που διερευνήθηκαν η συνολική εντύπωση και η αναγνώριση της ομοιότητας μεταξύ πρωτότυπων και 
παράγωγων έργων από τους μη ειδικούς αποτελούν επαναλαμβανόμενα στοιχεία των ορισμών της 
διασκευής, η αξιοποίηση της γνώμης χιλιάδων χρηστών του IMDb είναι ένα ισχυρό και αντικειμενικό 
κριτήριο για τον προσδιορισμό των κινηματογραφικών διασκευών στο σύνολο δεδομένων του παρόντος 
έργου. Τα βιογραφικά στοιχεία σχετικά με τους δημιουργούς προϋπάρχοντος περιεχομένου στο IMDb 
και το Goodreads καθώς και οι εθνικές νομοθεσίες περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των 
χωρών παραγωγής των κινηματογραφικών ταινιών αποτέλεσαν βασικές πηγές για τον προσδιορισμό 
του καθεστώτος προστασίας των έργων που χρησιμοποιούνται ως υλικό διασκευών. Παρά τον 
σημαντικό βαθμό εναρμόνισης της διάρκειας της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
τα τελευταία έτη, εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές ως προς τους κανόνες που διέπουν τον 
καθορισμό της ημερομηνίας λήξης της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι εν 
λόγω αποκλίσεις έχουν αναλυθεί δεόντως και έχουν ληφθεί υπόψη κατά το στάδιο προετοιμασίας των 
δεδομένων. 

Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος έργου κατέδειξε ότι η 
αξιοποίηση περιεχομένου κοινής χρήσης ως βάσης για κινηματογραφικές διασκευές αντιστοιχεί 
σε περίπου 2 % των κινηματογραφικών ταινιών που κυκλοφόρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η αξιοποίηση περιεχομένου κοινής χρήσης είναι, ωστόσο, υψηλότερη σε ό,τι αφορά τις 
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δημοφιλέστερες ταινίες, ανέρχεται δε στο 6 % των 100 δημοφιλέστερων ταινιών των 
ευρωπαϊκών κινηματογράφων. 

Στη διάρκεια των έντεκα ετών που μελετήθηκαν στο πλαίσιο της ανάλυσης, το κοινό των 
κινηματογραφικών διασκευών περιεχομένου κοινής χρήσης ξεπέρασε τα 330 εκατομμύρια 
άτομα, αριθμός που αντιστοιχούσε σε ποσοστό σχεδόν 4 % του συνολικού κοινού 
κινηματογραφικών ταινιών. Ταυτόχρονα, τα άτομα που παρακολούθησαν κινηματογραφικές 
διασκευές περιεχομένου που προστατευόταν από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
αντιστοιχούσε στο 35 % του συνόλου του κοινού κινηματογραφικών ταινιών. 

Κατά την απλή σύγκριση του αριθμού των θεατών ταινιών με βάση το διασκευασμένο περιεχόμενο δεν 
λαμβάνεται υπόψη η σημαντική επίδραση της διάστασης του χρόνου στην πιθανότητα διασκευής 
προϋπάρχοντος περιεχομένου. Μετά το πέμπτο έτος από την πρώτη δημοσίευση, παρατηρείται 
εκθετική μείωση της οικονομικής αξίας του περιεχομένου ενός έργου που προορίζεται για δημιουργία 
παράγωγου έργου. Η πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί ένα βιβλίο ως βάση κινηματογραφικής 
διασκευής 12 χρόνια μετά την πρώτη δημοσίευσή του είναι ήδη κατά 50 % χαμηλότερη σε 
σχέση με τα πέντε πρώτα χρόνια μετά την πρώτη δημοσίευση. Η πιθανότητα διασκευής ενός 
βιβλίου 70 χρόνια μετά την πρώτη δημοσίευσή του είναι κατά 95% χαμηλότερη σε σχέση με τα 
πέντε πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του στα βιβλιοπωλεία. Η μείωση της παράγωγης αξίας του 
περιεχομένου ενός έργου επηρεάζει όλα τα έργα, εκτός από τα σημαντικότερα αριστουργήματα της 
ανθρώπινης δημιουργίας. Ως εκ τούτου, η αλλαγή του καθεστώτος προστασίας, το οποίο στην 
πλειονότητα των χωρών έχει καθοριστεί επί του παρόντος στα 70 έτη post mortem auctoris 
(pma, ήτοι 70 έτη μετά τον θάνατο του δημιουργού), όσο και σημαντική να είναι για ορισμένα 
δημιουργικά έργα, δεν έχει τόση σημασία που να επηρεάζει σε γενικές γραμμές τις αποφάσεις 
των κινηματογραφικών παραγωγών σχετικά με τις διασκευές. 

Μια σύγκριση της έλξης που ασκεί το διασκευασμένο περιεχόμενο στους σύγχρονους αναγνώστες 
κατέδειξε ότι τα διασκευασμένα βιβλία που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς κοινής χρήσης 
προσελκύουν πολύ περισσότερο την προσοχή των αναγνωστών απ' ό,τι τα βιβλία που 
εξακολουθούν να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα διασκευασμένα 
βιβλία κοινής χρήσης παρουσιάζουν επίσης υψηλότερες βαθμολογίες αξιολόγησης στο Goodreads σε 
σύγκριση με τα βιβλία που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αν και η διαφορά 
δεν είναι μεγάλη. 

Παρότι τα βιβλία στην πλειονότητά τους είχαν διασκευαστεί μόνο μία φορά στη διάρκεια της περιόδου 
ανάλυσης, ορισμένα κοινής χρήσης διασκευάζονταν συχνότερα. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο μέσος 
αριθμός κινηματογραφικών διασκευών βιβλίων κοινής χρήσης στο σύνολο δεδομένων ήταν 
1,45 σε σύγκριση με 1,04 για τα βιβλία που προστατεύονταν από δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 

Η ανάλυση του συνόλου των δεδομένων κατέδειξε ότι η δυνατότητα χρήσης του ίδιου περιεχομένου 
από άλλους δεν αποθαρρύνει τους παραγωγούς από το να επενδύουν σημαντικά χρηματικά 
ποσά σε κινηματογραφικές ταινίες που βασίζονται σε περιεχόμενο κοινής χρήσης. Ο μέσος 
προϋπολογισμός κινηματογραφικών διασκευών έργων κοινής χρήσης, παρότι μικρότερος σε σχέση με 
τις κινηματογραφικές διασκευές που βασίζονται σε περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι μεγαλύτερος από τον μέσο προϋπολογισμό των κινηματογραφικών 
ταινιών που βασίζονται σε πλήρως πρωτότυπο σενάριο. 

Η ανάλυση των δεδομένων του παρόντος έργου κατά ομάδες κατέδειξε ότι υπάρχουν κινηματογραφικοί 
παραγωγοί που καθιστούν το περιεχόμενο κοινής χρήσης ουσιαστικό τμήμα της αξίας της πρότασής 
τους· από το σύνολο των δεδομένων προκύπτει ότι καθιερωμένα και γνωστά κινηματογραφικά στούντιο 
χρησιμοποιούν περιεχόμενο κοινής χρήσης συχνότερα σε σχέση με τον μέσο κινηματογραφικό 
παραγωγό. 
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Η ανάλυση των στοιχείων προϋπολογισμού των κινηματογραφικών ταινιών και των προφίλ 
των κινηματογραφικών παραγωγών που χρησιμοποιούν περιεχόμενο κοινής χρήσης ως βάση 
για τις κινηματογραφικές διασκευές τους δεν επιβεβαιώνει τους κινδύνους ελλιπούς ή 
υπέρμετρης εκμετάλλευσης του περιεχομένου κοινής χρήσης σε παράγωγα έργα. 

Τα οικονομετρικά μοντέλα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη οφελών σε ιδιωτική βάση —τόσο από την άποψη 
του αριθμού των θεατών όσο και από την άποψη των εισπράξεων— τα οποία απορρέουν από τη 
στρατηγική διασκευής, για όλους τους παραγωγούς που χρησιμοποιούν ως βάση για κινηματογραφικά 
σενάρια προγενέστερο περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Παρόμοια οφέλη, από την άποψη του αριθμού των θεατών στις κινηματογραφικές αίθουσες, θα 
μπορούσαν να διαπιστωθούν για τους τοπικούς κινηματογραφικούς παραγωγούς που διασκευάζουν 
περιεχόμενο κοινής χρήσης. Ωστόσο, η ανάλυση των δεδομένων δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη 
ιδιαίτερου οφέλους ως προς τα έσοδα από τις εισπράξεις για τους διασκευαστές περιεχομένου κοινής 
χρήσης, ούτε ιδιαίτερου οφέλους για τους ξένους παραγωγούς από την άποψη του αριθμού των θεατών 
για τις διασκευές περιεχομένου κοινής χρήσης. 

Οικονομετρική ανάλυση επιβεβαίωσε τα οφέλη σε ιδιωτική βάση που σχετίζονται με την πιθανότητα 
ελέγχου της δημοτικότητας του διασκευασμένου περιεχομένου σε διαφορετικές αλλά συναφείς αγορές. 
Όπως υποδεικνύεται σε προγενέστερη οικονομική βιβλιογραφία, η διασκευή μπορεί να είναι μια 
αποτελεσματική στρατηγική μείωσης της αβεβαιότητας. Η διαφορά στα αποτελέσματα μεταξύ 
των οφελών που απορρέουν από τη διασκευή του περιεχομένου που προστατεύεται από 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και του περιεχομένου κοινής χρήσης ενδέχεται, ωστόσο, 
να υποδεικνύει την ύπαρξη επιπρόσθετων οφελών σε ιδιωτική βάση που σχετίζονται με τα 
αποκλειστικά δικαιώματα διασκευής. Παρ' όλα αυτά, οι περιορισμοί των δεδομένων που 
συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης δεν επιτρέπουν να ελεγχθεί το εάν τα οφέλη σε 
ιδιωτική βάση από τα αποκλειστικά δικαιώματα διασκευής υπερτερούν έναντι της πιθανής απώλειας 
κοινωνικού οφέλους που σχετίζεται με τη μειωμένη ποικιλία του διασκευασμένου περιεχομένου. Ως εκ 
τούτου, μια διεξοδική αξιολόγηση του συνολικού αντικτύπου των διαφορετικών καθεστώτων 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο κοινωνικό όφελος θα πρέπει να αποτελέσει το βασικό 
αντικείμενο μελλοντικής έρευνας.  
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