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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Μαΐου 2001

για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων
στην κοινωνία της πληροφορίας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως
το άρθρο 47 παράγραφος 2, το άρθρο 55 και το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η συνθήκη προβλέπει την εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς
και την καθιέρωση ενός συστήµατος που θα αποτρέπει τις
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά η
εναρµόνιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε
τα δικαιώµατα του δηµιουργού και τα συγγενικά δικαιώ-
µατα συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων αυτών.

(2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κέρκυρας, στις 24 και 25
Ιουνίου 1994, επισήµανε την αναγκαιότητα ενός γενικού
και ευέλικτου νοµικού πλαισίου σε κοινοτικό επίπεδο που
θα ευνοεί την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας
στην Ευρώπη τούτο απαιτεί, κυρίως, την ύπαρξη εσωτερικής
αγοράς για τα νέα προϊόντα και τις νέες υπηρεσίες έχει ήδη
θεσπισθεί ή προωθείται προς θέσπιση σηµαντική κοινοτική
νοµοθεσία για τη διαµόρφωση του εν λόγω ρυθµιστικού
πλαισίου το δικαίωµα του δηµιουργού και τα συγγενικά
δικαιώµατα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο
αυτό, δεδοµένου ότι προστατεύουν και προωθούν το σχε-
διασµό και την εµπορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών,
καθώς και τη δηµιουργία και εκµετάλλευση του δηµιουργι-
κού περιεχοµένου τους.

(3) Η προτεινόµενη εναρµόνιση θα συµβάλει στην υλοποίηση
των τεσσάρων ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς και βασί-
ζεται στο σεβασµό των θεµελιωδών αρχών του δικαίου,
ιδίως δε της ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένης της διανοη-
τικής ιδιοκτησίας, της ελευθερίας της έκφρασης και του
δηµόσιου συµφέροντος,

(4) Η εναρµόνιση του νοµικού πλαισίου περί δικαιώµατος του
δηµιουργού και των συγγενικών δικαιωµάτων, αυξάνοντας
την ασφάλεια του δικαίου και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας,
θα ενθαρρύνει τη διενέργεια σηµαντικών επενδύσεων στη
δηµιουργικότητα και την καινοτοµία, συµπεριλαµβανοµένης
της υποδοµής των δικτύων, και θα οδηγήσει µε τη σειρά της
στην ανάπτυξη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, όσον αφορά τόσο τη διάθεση του

περιεχοµένου των έργων και την πληροφορική, όσο και
γενικότερα ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών και πολιτιστικών
κλάδων αυτό θα συµβάλει στη διατήρηση θέσεων απα-
σχόλησης και στη δηµιουργία νέων.

(5) Χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις οι φορείς δηµιουργίας,
παραγωγής και εκµετάλλευσης των έργων έχουν πολλαπλα-
σιαστεί και διαφοροποιηθεί αν και δεν χρειάζονται νέες
έννοιες για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, οι
ισχύοντες κανόνες σχετικά µε το δικαίωµα του δηµιουργού
και τα συγγενικά δικαιώµατα θα πρέπει να προσαρµοστούν
και να συµπληρωθούν ώστε να ανταποκρίνονται δεόντως
στην οικονοµική πραγµατικότητα, όπως η εµφάνιση νέων
µορφών εκµετάλλευσης.

(6) Ελλείψει εναρµόνισης σε κοινοτικό επίπεδο, οι νοµοθετικές
δραστηριότητες που έχουν ήδη αρχίσει σε αρκετά κράτη
µέλη σε εθνικό επίπεδο για να αντιµετωπιστούν οι τεχνολο-
γικές προκλήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε σηµαντικές
διαφορές ως προς την προστασία και, ως εκ τούτου, να
περιορίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και
των προϊόντων που ενσωµατώνουν ή βασίζονται σε δικαιώ-
µατα διανοητικής ιδιοκτησίας, προκαλώντας εκ νέου κατα-
κερµατισµό της εσωτερικής αγοράς και νοµοθετική δυσαρ-
µονία οι επιπτώσεις της νοµοθετικής ανοµοιογένειας και
ανασφάλειας δικαίου θα γίνουν περισσότερο αισθητές µε
την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, η
οποία έχει ήδη εντείνει σηµαντικά τη διασυνοριακή εκµετάλ-
λευση της διανοητικής ιδιοκτησίας η ανάπτυξη αυτή πρέπει
να συνεχιστεί η ύπαρξη σηµαντικών νοµικών διαφορών και
αβεβαιοτήτων ως προς την προστασία µπορεί να παρεµποδί-
σει την υλοποίηση οικονοµιών κλίµακας όσον αφορά τα νέα
προϊόντα και τις νέες υπηρεσίες που προστατεύονται από το
δικαίωµα του δηµιουργού και τα συγγενικά δικαιώµατα.

(7) Ως εκ τούτου, το κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας
του δικαιώµατος του δηµιουργού και των συγγενικών
δικαιωµάτων πρέπει, επίσης, να προσαρµοστεί και συµπλη-
ρωθεί, στο βαθµό που είναι αναγκαίος για την εύρυθµη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για το σκοπό αυτό, πρέ-
πει να τροποποιηθούν οι εθνικές διατάξεις για το δικαίωµα
του δηµιουργού και τα συγγενικά δικαιώµατα οι οποίες
διαφέρουν σηµαντικά από το ένα κράτος µέλος στο άλλο ή
προκαλούν αβεβαιότητα δικαίου, δυσχεραίνοντας την
εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και την ανάπτυξη της
κοινωνίας της πληροφορίας στην Ευρώπη και πρέπει να
αποφευχθεί η λήψη ετερόκλητων εθνικών µέτρων απέναντι
στις τεχνολογικές εξελίξεις οι διαφορές που δεν επηρεάζουν
δυσµενώς τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δεν χρειάζε-
ται να καταργηθούν ή να προληφθούν.

(8) Οι διάφορες κοινωνικές, κοινωνιολογικές και πολιτιστικές
επιπτώσεις της κοινωνίας της πληροφορίας απαιτούν να
λαµβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότης του περιεχοµένου των
προϊόντων και υπηρεσιών.

(1) ΕΕ C 108 της 7.4.1998, σ. 6 και
ΕΕ C 180 της 25.6.1999, σ. 6.

(2) ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 30.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1999 (ΕΕ

C 150 της 28.5.1999, σ. 171), κοινή θέση του Συµβουλίου της 28ης
Σεπτεµβρίου 2000 (ΕΕ C 344 της 1.12.2000, σ. 1) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2001 (δεν έχει δηµο-
σιευθεί ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της
9ης Απριλίου 2001.
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(9) Κάθε εναρµόνιση του δικαιώµατος του δηµιουργού και των
συγγενικών δικαιωµάτων πρέπει να βασίζεται σε υψηλό επί-
πεδο προστασίας, διότι τα εν λόγω δικαιώµατα είναι
ουσιώδη για την πνευµατική δηµιουργία η προστασία τους
συµβάλλει στη διατήρηση και ανάπτυξη της δηµιουργικότη-
τας προς όφελος των δηµιουργών, των ερµηνευτών ή εκτε-
λεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών, των καταναλωτών,
του πολιτισµού, της βιοµηχανίας και του κοινού γενικότερα
ως εκ τούτου, η πνευµατική ιδιοκτησία έχει αναγνωρισθεί ως
αναπόσπαστο µέρος της ιδιοκτησίας.

(10) Για να συνεχίσουν τη δηµιουργική και καλλιτεχνική τους
εργασία, οι δηµιουργοί ή οι ερµηνευτές και εκτελεστές καλ-
λιτέχνες πρέπει να λαµβάνουν εύλογη αµοιβή για τη χρήση
των έργων τους, όπως και οι παραγωγοί για να µπορούν να
χρηµατοδοτούν αυτές τις δηµιουργίες οι απαιτούµενες επεν-
δύσεις για την παραγωγή προϊόντων, όπως τα φωνογραφή-
µατα, οι ταινίες ή τα προϊόντα πολυµέσων, και υπηρεσιών
όπως οι «κατ’ αίτησιν» υπηρεσίες, είναι σηµαντικές χρειάζε-
ται κατάλληλη έννοµη προστασία των δικαιωµάτων πνευµα-
τικής ιδιοκτησίας προκειµένου να εξασφαλιστεί η εύλογη
αµοιβή και η ικανοποιητική απόδοση των σχετικών επενδύ-
σεων.

(11) Ένα αποτελεσµατικό και αυστηρό σύστηµα προστασίας του
δικαιώµατος του δηµιουργού και των συγγενικών δικαιω-
µάτων αποτελεί βασικό µηχανισµό ώστε η ευρωπαϊκή πολιτι-
στική δηµιουργικότητα και παραγωγή να εξασφαλίσουν
τους αναγκαίους πόρους και να διασφαλιστεί η αυτονοµία
και η αξιοπρέπεια των δηµιουργών και των ερµηνευτών.

(12) Η επαρκής προστασία των έργων που προστατεύονται από
το δικαίωµα του δηµιουργού και των αντικειµένων που
καλύπτονται από τα συγγενικά δικαιώµατα έχει επίσης
µεγάλη πολιτιστική σηµασία το άρθρο 151 της συνθήκης
απαιτεί από την Κοινότητα να συνυπολογίζει τις πολιτιστι-
κές πτυχές όταν αναλαµβάνει δράση.

(13) Η κοινή έρευνα και η συντονισµένη εφαρµογή, σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, των τεχνολογικών µέτρων προστασίας των
έργων και άλλων αντικειµένων και εξασφάλισης της ανα-
γκαίας πληροφόρησης περί τα συναφή δικαιώµατα είναι
ουσιαστικής σηµασίας, διότι, σε τελευταία ανάλυση, µόνον
έτσι µπορούν να πραγµατωθούν οι αρχές και οι εγγυήσεις
του νόµου.

(14) Η παρούσα οδηγία πρέπει να προωθεί τη µάθηση και τον
πολιτισµό µέσω της προστασίας έργων και άλλων αντικει-
µένων, επιτρέποντας παράλληλα παρεκκλίσεις ή περιορι-
σµούς, προς το δηµόσιο συµφέρον, για λόγους εκπαίδευσης
και διδασκαλίας.

(15) Η διπλωµατική διάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε υπό την
αιγίδα της Παγκόσµιας Οργάνωσης ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας
(ΠΟ∆Ι) τον ∆εκέµβριο του 1996, κατέληξε στην έγκριση
δύο νέων συνθηκών, της «συνθήκης του ΠΟ∆Ι για τα
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας» και της «συνθήκης του
ΠΟ∆Ι για τις ερµηνείες και εκτελέσεις και τα φωνογραφή-
µατα», που αφορούν την προστασία των δηµιουργών και την
προστασία των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και
των παραγωγών φωνογραφηµάτων αντίστοιχα οι εν λόγω
συνθήκες προσαρµόζουν σηµαντικά τη διεθνή προστασία
του δικαιώµατος του δηµιουργού και των συγγενικών
δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του «ψηφιακού θεµατο-
λογίου», και βελτιώνουν τα µέσα καταπολέµησης της πειρα-
τείας σε παγκόσµιο επίπεδο η Κοινότητα και τα περισσότερα
κράτη µέλη έχουν ήδη υπογράψει τις εν λόγω συνθήκες, ενώ
παράλληλα προχωρεί η διαδικασία επικύρωσής τους από τα
κράτη µέλη και την Κοινότητα η παρούσα οδηγία συµβάλλει

επίσης στην εκπλήρωση ορισµένων από τις νέες αυτές διεθ-
νείς υποχρεώσεις.

(16) Η ευθύνη για τις δραστηριότητες εντός δικτύων δεν αφορά
µόνο το δικαίωµα του δηµιουργού και τα συγγενικά δικαιώ-
µατα, αλλά και άλλους τοµείς, όπως τη δυσφήµιση, την
παραπλανητική διαφήµιση ή την παραβίαση εµπορικών
σηµάτων, και αντιµετωπίζεται σε οριζόντιο επίπεδο στην
οδηγία 2000/31/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισµένες νοµικές
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως
του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία
για το ηλεκτρονικό εµπόριο») (1), που αποσαφηνίζει και
εναρµονίζει διάφορα ρυθµιστικά ζητήµατα σχετικά µε τις
υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, και το ηλεκτρο-
νικό εµπόριο οι κανόνες περί ευθύνης στο ηλεκτρονικό
εµπόριο πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή µέσα στην ίδια
προθεσµία µε εκείνη που προβλέπεται για την παρούσα
οδηγία, δεδοµένου ότι αποβλέπουν στη διαµόρφωση ενός
εναρµονισµένου πλαισίου αρχών και ρυθµίσεων που αφο-
ρούν, µεταξύ άλλων, ορισµένα σηµαντικά τµήµατα της οδη-
γίας η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες περί ευθύνης
της προαναφερόµενης οδηγίας.

(17) Ιδίως υπό το φως των απαιτήσεων που δηµιουργεί το
ψηφιακό περιβάλλον, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι
οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης των δικαιωµάτων θα επι-
τύχουν υψηλότερο επίπεδο εξορθολογισµού και διαφάνειας
όσον αφορά τους κανόνες του ανταγωνισµού.

(18) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τον τρόπο διαχείρισης, στα
κράτη µέλη, δικαιωµάτων όπως οι διευρυµένες συλλογικές
άδειες.

(19) Τα ηθικά δικαιώµατα των δικαιούχων θα πρέπει να ασκού-
νται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών και τη
Σύµβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών
και καλλιτεχνικών έργων και τη συνθήκη της ΠΟ∆Ι για τις
ερµηνείες και εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα τα ηθικά
δικαιώµατα παραµένουν εκτός του πεδίου εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας.

(20) Η παρούσα οδηγία βασίζεται σε αρχές και ρυθµίσεις ήδη
κατοχυρωµένες από τις ισχύουσες οδηγίες στον συγκεκρι-
µένο τοµέα, ιδίως δε από τις οδηγίες 91/250/ΕΟΚ (2), 92/
100/ΕΟΚ (3), 93/83/ΕΟΚ (4), 93/98/ΕΟΚ (5) και 96/
9/ΕΚ (6), και αναπτύσσει αυτές τις αρχές και ρυθµίσεις
εντάσσοντάς τες στην κοινωνία της πληροφορίας. Οι διατά-
ξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται υπό την επιφύ-
λαξη των εν λόγω οδηγιών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
στην παρούσα οδηγία.

(1) ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
(2) Οδηγία 91/250/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Μαΐου 1991, σχετικά

µε τη νοµική προστασία των προγραµµάτων των ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών (ΕΕ L 122 της 17.5.1991, σ. 42)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία 93/98/ΕΚ.

(3) Οδηγία 92/100/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Νοεµβρίου 1992,
σχετικά µε το δικαίωµα εκµίσθωσης, το δικαίωµα δανεισµού και ορι-
σµένα δικαιώµατα συγγενικά µε το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας (ΕΕ
L 346 της 27.11.1992, σ. 61)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 93/98/ΕΚ.

(4) Οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Σεπτεµβρίου 1993, για
συντονισµό ορισµένων κανόνων όσον αφορά την πνευµατική ιδιοκτησία
και τα συγγενικά δικαιώµατα που εφαρµόζονται στη ραδιοτηλεοπτική
εκποµπή µέσω δορυφόρου και στην αναµετάδοση µέσω καλωδίου (ΕΕ L
248 της 6.10.1993, σ. 15).

(5) Οδηγία 93/98/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1993, για
εναρµόνιση της διάρκειας προστασίας του δικαιώµατος του δηµιουργού
και ορισµένων συγγενικών δικαιωµάτων (ΕΕ L 290 της 24.11.1993,
σ. 9).

(6) Οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 11ης Μαρτίου 1996, για τη νοµική προστασία των βάσεων δεδο-
µένων (ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20).
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(21) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ορίζει την εµβέλεια των
πράξεων που καλύπτονται από το δικαίωµα αναπαραγωγής
όσον αφορά τους διαφόρους δικαιούχους αυτό θα πρέπει να
γίνει σύµφωνα µε το κοινοτικό κεκτηµένο χάριν ασφαλείας
δικαίου στην εσωτερική αγορά πρέπει να δοθεί ευρύς ορι-
σµός των πράξεων αυτών.

(22) Ο στόχος µιας πραγµατικής υποστήριξης στη διάδοση του
πολιτισµού δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς την αυστηρή
προστασία των δικαιωµάτων και χωρίς την καταπολέµηση
των παράνοµων µορφών κυκλοφορίας έργων, παραποιη-
µένων ή πειρατικών.

(23) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εναρµονίσει περαιτέρω το
δικαίωµα του δηµιουργού να παρουσιάζει στο κοινό το
δικαίωµα αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί κατά ευρεία έννοια
ότι καλύπτει κάθε παρουσίαση σε κοινό το οποίο δεν παρί-
σταται στον τόπο της παρουσίασης το δικαίωµα αυτό θα
πρέπει να καλύπτει κάθε σχετική µετάδοση ή αναµετάδοση
ενός έργου στο κοινό µε ενσύρµατα ή ασύρµατα µέσα,
συµπεριλαµβανοµένης της ραδιοτηλεοπτικής εκποµπής το
δικαίωµα αυτό δεν θα πρέπει να καλύπτει άλλες πράξεις.

(24) Το δικαίωµα διάθεσης στο κοινό προστατευοµένων αντικει-
µένων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 θα
πρέπει να θεωρηθεί ότι καλύπτει όλες τις πράξεις διάθεσης
των προστατευοµένων αντικειµένων σε κοινό, το οποίο δεν
παρίσταται στον τόπο όπου διενεργείται η πράξη διάθεσης,
και ότι δεν καλύπτει άλλες πράξεις.

(25) Η ανασφάλεια δικαίου περί τη φύση και το επίπεδο της
προστασίας των πράξεων «κατ’ αίτησιν» µετάδοσης έργων
που προστατεύονται από το δικαίωµα του δηµιουργού και
των αντικειµένων που προστατεύονται από τα συγγενικά
δικαιώµατα µέσω δικτύων θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε
διακοινοτικώς εναρµονισµένη προστασία θα πρέπει να κατα-
στεί σαφές ότι όλοι οι αναγνωριζόµενοι από την οδηγία
δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν το αποκλειστικό δικαίωµα να
διαθέτουν στο κοινό έργα που προστατεύονται από το
δικαίωµα του δηµιουργού ή άλλα αντικείµενα µέσω «κατ’
αίτησιν» µεταδόσεων µε διαλογική µορφή οι εν λόγω µετα-
δόσεις χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι το κοινό δύνα-
ται να έχει πρόσβαση σε αυτές από τόπο και χρόνο που
επιλέγει ατοµικώς.

(26) Όσον αφορά ραδιοτηλεοπτικά έργα τα οποία ενσωµατώνουν
µουσική από εµπορικά φωνογραφήµατα και προσφέρονται
από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς κατ’ αίτησιν ως αναπόσπα-
στο µέρος αυτών, πρέπει να ενθαρρυνθούν συµφωνίες συλ-
λογικών αδειών για να διευκολύνουν την άδεια για τα σχε-
τικά δικαιώµατα.

(27) Η απλή παροχή των υλικών µέσων για τη διευκόλυνση ή την
πραγµατοποίηση της παρουσίασης δεν αποτελεί καθαυτή
παρουσίαση κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

(28) Η προστασία του δικαιώµατος του δηµιουργού βάσει της
παρούσας οδηγίας περιλαµβάνει το αποκλειστικό δικαίωµα
ελέγχου της διανοµής έργων που ενσωµατώνονται σε υλικό
φορέα η πρώτη πώληση στην Κοινότητα του πρωτοτύπου
του έργου ή των αντιγράφων του από τον φορέα του
δικαιώµατος ή µε τη συναίνεσή του επιφέρει ανάλωση του
δικαιώµατος ελέγχου της µεταπώλησής τους στην Κοι-
νότητα το δικαίωµα αυτό δεν θα πρέπει να αναλώνεται όταν
το πρωτότυπο ή τα αντίγραφά του πωλούνται από το
δικαιούχο ή µε τη συναίνεσή του εκτός Κοινότητας µε βάση
την οδηγία 92/100/ΕΟΚ, οι δηµιουργοί έχουν δικαίωµα
εκµίσθωσης και δανεισµού το δικαίωµα διανοµής που προ-
βλέπεται στην παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις σχε-

τικά µε τα δικαιώµατα εκµίσθωσης και δανεισµού που περι-
λαµβάνονται στο κεφάλαιο Ι της εν λόγω οδηγίας.

(29) Στην περίπτωση των υπηρεσιών, και ιδιαίτερα των υπηρεσιών
ανοικτής γραµµής, ζήτηµα ανάλωσης δεν τίθεται τούτο
ισχύει επίσης για την υλική αντιγραφή ενός έργου ή άλλου
παρόµοιου αντικειµένου που πραγµατοποιεί ο χρήστης της
εν λόγω υπηρεσίας µε τη συγκατάθεση του δικαιούχου
συνεπώς, το ίδιο ισχύει για την εκµίσθωση και το δανεισµό
πρωτοτύπου και αντιγράφων έργου ή άλλου παρόµοιου
αντικειµένου που συνιστούν υπηρεσίες εκ φύσεως σε αντί-
θεση µε τα CD-ROM ή τα CD-Ι, όπου η πνευµατική
ιδιοκτησία ενσωµατώνεται σε υλικό φορέα, δηλαδή σε εµπό-
ρευµα, κάθε υπηρεσία ανοικτής γραµµής αποτελεί στην
πραγµατικότητα ενέργεια για την οποία θα πρέπει να ζητεί-
ται άδεια, όταν έτσι ορίζει το δικαίωµα του δηµιουργού ή
το συγγενικό δικαίωµα.

(30) Τα εκ της παρούσας οδηγίας δικαιώµατα µπορούν να µετα-
βιβαστούν, να εκχωρηθούν ή να αποτελέσουν αντικείµενο
συµβατικών αδειών εκµετάλλευσης, µε την επιφύλαξη της
εθνικής νοµοθεσίας περί δικαιώµατος του δηµιουργού και
συγγενικών δικαιωµάτων.

(31) Πρέπει να διατηρηθεί µια ισορροπία περί τα δικαιώµατα και
τα συµφέροντα µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών
δικαιούχων, καθώς και µεταξύ αυτών και των χρηστών προ-
στατευοµένων αντικειµένων οι ισχύουσες στα κράτη µέλη
εξαιρέσεις και περιορισµοί στα δικαιώµατα πρέπει να επανε-
ξεταστούν υπό το πρίσµα του νέου ηλεκτρονικού περιβάλ-
λοντος οι υφιστάµενες διαφορές ως προς τις εξαιρέσεις και
τους περιορισµούς ορισµένων πράξεων που υπόκεινται σε
άδεια του δικαιούχου θίγουν άµεσα τη λειτουργία της εσω-
τερικής αγοράς στον τοµέα του δικαιώµατος του δηµιουρ-
γού και των συγγενικών δικαιωµάτων οι εν λόγω διαφορές
είναι πολύ πιθανό να επιδεινωθούν µε την ανάπτυξη της
εκµετάλλευσης των έργων πέρα από τα σύνορα και των
διασυνοριακών δραστηριοτήτων για να διασφαλιστεί η
εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, οι εν λόγω
εξαιρέσεις και περιορισµοί θα πρέπει να εναρµονισθούν
περισσότερο ο βαθµός της εναρµόνισής τους θα πρέπει να
εξαρτηθεί από τις επιπτώσεις τους στην εύρυθµη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς.

(32) Η παρούσα οδηγία περιέχει εξαντλητικό κατάλογο εξαιρέ-
σεων και περιορισµών από το δικαίωµα αναπαραγωγής και
το δικαίωµα παρουσίασης στο κοινό ορισµένες εξαιρέσεις ή
περιορισµοί ισχύουν µόνο για το δικαίωµα αναπαραγωγής,
κατά περίπτωση ο κατάλογος λαµβάνει δεόντως υπόψη τις
διαφορετικές νοµικές παραδόσεις των κρατών µελών, απο-
σκοπώντας ταυτόχρονα στην διασφάλιση της εύρυθµης λει-
τουργίας της εσωτερικής αγοράς είναι σκόπιµο τα κράτη
µέλη να επιτύχουν εναρµονισµένη εφαρµογή των εν λόγω
εξαιρέσεων και περιορισµών, κάτι που θα επανεξεταστεί κατά
την αξιολόγηση των εκτελεστικών µέτρων στο µέλλον.

(33) Πρέπει να εξαιρεθούν από το αποκλειστικό δικαίωµα αναπα-
ραγωγής ορισµένες προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής οι
οποίες είναι µεταβατικές ή βοηθητικές, αποτελούν αναπό-
σπαστο και ουσιώδες τµήµα µιας τεχνολογικής µεθόδου και
επιδιώκουν αποκλειστικώς είτε την αποτελεσµατική µετά-
δοση µεταξύ τρίτων εντός δικτύου µέσω διαµεσολαβητή είτε
τη νόµιµη χρήση ενός έργου ή άλλου αντικειµένου οι σχετι-
κές πράξεις αναπαραγωγής δεν θα πρέπει να έχουν, αυτές
καθαυτές, ίδια οικονοµική αξία όταν πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις, η εν λόγω εξαίρεση θα πρέπει να καλύπτει τις
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πράξεις που καθιστούν δυνατή την αναζήτηση (browsing)
καθώς και την αποθήκευση σε κρυφή µνήµη (caching),
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που καθιστούν δυνατή την
αποτελεσµατική λειτουργία των συστηµάτων µετάδοσης, εφ’
όσον ο διαµεσολαβητής δεν τροποποιεί τις πληροφορίες και
δεν παρεµποδίζει τη νόµιµη χρήση της τεχνολογίας, η οποία
αναγνωρίζεται ευρέως και χρησιµοποιείται από τη βιοµηχα-
νία, προκειµένου να αποκτήσει δεδοµένα σχετικά µε τη
χρησιµοποίηση των πληροφοριών η χρήση θεωρείται νόµιµη
εφόσον επιτρέπεται από τον δικαιούχο ή δεν περιορίζεται
από το νόµο.

(34) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να προβλέπουν
ορισµένες εξαιρέσεις ή περιορισµούς σε περιπτώσεις χρήσης,
π.χ., για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, προς
όφελος δηµόσιων ιδρυµάτων, όπως βιβλιοθήκες και αρχεία,
για τη µετάδοση ειδήσεων, για την παράθεση αποσπα-
σµάτων, για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, για λόγους δηµόσιας
ασφάλειας και στα πλαίσια διοικητικών ή δικαστικών διαδι-
κασιών.

(35) Σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρέσεων ή περιορισµών, οι
δικαιούχοι θα πρέπει να λαµβάνουν δίκαιη και επαρκή
αποζηµίωση για τη χρήση των προστατευόµενων έργων ή
λοιπών προστατευοµένων αντικειµένων τους κατά τον καθο-
ρισµό της µορφής, των λεπτοµερειών καταβολής και του
ενδεχόµενου ύψους αυτής της δίκαιης αποζηµίωσης, θα
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι συνθήκες κάθε περίπτωσης
για την αξιολόγηση των στοιχείων αυτών, πολύτιµο κριτήριο
αποτελεί η πιθανή ζηµία των δικαιούχων από τη συγκεκρι-
µένη πράξη όταν στους δικαιούχους έχει ήδη καταβληθεί
αµοιβή σε κάποια άλλη µορφή, λ.χ. ως τµήµα των τελών
εκδόσεως αδείας, πιθανόν να µην οφείλεται ειδική ή χωριστή
πληρωµή για τον καθορισµό του ύψους της δίκαιης αποζη-
µίωσης θα πρέπει να λαµβάνεται πλήρως υπόψη ο βαθµός
χρήσης των µέτρων τεχνολογικής προστασίας που αναφέρο-
νται στην παρούσα οδηγία σε ορισµένες περιπτώσεις όπου η
ζηµία του δικαιούχου θα ήταν ασήµαντη, πιθανόν να µην
προκύπτει υποχρέωση πληρωµής.

(36) Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν δίκαιη αποζηµίωση
των δικαιούχων ακόµη και όταν εφαρµόζουν τις προαιρετι-
κές διατάξεις περί εξαιρέσεων ή περιορισµών που δεν απαι-
τούν σχετική αποζηµίωση.

(37) Τα τυχόν υφιστάµενα εθνικά καθεστώτα για την φωτοαναπα-
ραγωγή δεν συνιστούν µείζον εµπόδιο στην εσωτερική
αγορά τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να προβλέπουν
εξαίρεση ή περιορισµό όσον αφορά την φωτοαναπαραγωγή.

(38) Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να προβλέπουν
εξαίρεση ή περιορισµό από το δικαίωµα αναπαραγωγής,
ενδεχοµένως µε εύλογη αποζηµίωση, για ορισµένα είδη ανα-
παραγωγής ακουστικού, οπτικού και οπτικοακουστικού υλι-
κού για ιδιωτική χρήση η εξαίρεση αυτή µπορεί να περιλαµ-
βάνει την καθιέρωση ή τη διατήρηση συστηµάτων αµοιβής
για την αποζηµίωση των δικαιούχων ακόµη και αν οι διαφο-
ρές στα συστήµατα αµοιβής επηρεάζουν τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς, η ύπαρξη των εν λόγω διαφορών όσον
αφορά την αναλογική ιδιωτική αναπαραγωγή δεν θα έχει
σηµαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της κοινωνίας της
πληροφορίας η ψηφιακή ιδιωτική αντιγραφή αναµένεται να
διαδοθεί περισσότερο και να έχει µεγαλύτερη οικονοµική
σηµασία συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι

διαφορές µεταξύ ψηφιακής και αναλογικής ιδιωτικής αντι-
γραφής και να γίνεται κάποια διάκριση µεταξύ αυτών.

(39) Κατά την εφαρµογή της εξαίρεσης ή περιορισµού για την
ιδιωτική αντιγραφή, τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν
δεόντως υπόψη τις τεχνολογικές και οικονοµικές εξελίξεις,
ιδίως όσον αφορά την ψηφιακή ιδιωτική αντιγραφή και τα
συστήµατα αµοιβής, εφόσον υπάρχουν αποτελεσµατικά τεχ-
νολογικά µέτρα προστασίας οι εν λόγω εξαιρέσεις ή περιορι-
σµοί δεν θα πρέπει να εµποδίζουν ούτε τη χρήση τεχνολο-
γικών µέτρων ούτε την εφαρµογή τους εναντίον της κατα-
στρατήγησης.

(40) Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν εξαίρεση ή περιορι-
σµό υπέρ ορισµένων µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων, όπως οι
προσιτές στο κοινό βιβλιοθήκες και άλλα αντίστοιχα ιδρύ-
µατα, καθώς και αρχεία η εξαίρεση αυτή θα πρέπει όµως να
περιορίζεται σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις που καλύπτο-
νται από το δικαίωµα αναπαραγωγής µια τέτοια εξαίρεση ή
περιορισµός δεν θα πρέπει να καλύπτει τις περιπτώσεις
χρήσης που γίνεται στο πλαίσιο της διανοµής προστατευό-
µενων έργων ή άλλου συναφούς υλικού σε ανοικτή γραµµή
η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την δυνατότητα
των κρατών µελών να θεσπίσουν παρέκκλιση από το απο-
κλειστικό δικαίωµα του δηµόσιου δανεισµού σύµφωνα µε το
άρθρο 5 της οδηγίας 92/100/ΕΟΚ ως εκ τούτου, είναι
σκόπιµο να ενθαρρύνεται η χορήγηση ειδικών συµβάσεων ή
αδειών που ευνοούν ισοµερώς τους εν λόγω φορείς και την
επίτευξη των στόχων τους όσον αφορά τη διανοµή.

(41) Κατά την εφαρµογή της εξαίρεσης ή περιορισµού για τις
εφήµερες εγγραφές που πραγµατοποιούνται από οργανι-
σµούς ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, τα µέσα ενός οργανι-
σµού θεωρείται ότι περιλαµβάνουν και τα µέσα ενός προσώ-
που το οποίο ενεργεί για λογαριασµό και υπό την ευθύνη
του οργανισµού.

(42) Κατά την εφαρµογή της εξαίρεσης ή περιορισµού για σκο-
πούς µη κερδοσκοπικής εκπαιδευτικής και επιστηµονικής
έρευνας, περιλαµβανοµένης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της κάθε δραστηριότητας
θα πρέπει να καθορίζεται µε βάση την ίδια τη δραστη-
ριότητα η οργανωτική διάρθρωση και τα µέσα χρηµατο-
δότησης του εν λόγω ιδρύµατος δεν αποτελούν καθοριστικό
παράγοντα ως προς τούτο.

(43) Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο τα κράτη µέλη να υιοθετή-
σουν όλα τα κατάλληλα µέτρα που θα ευνοούν την πρό-
σβαση στα έργα όσον αφορά τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες οι
οποίες τα εµποδίζουν να χρησιµοποιήσουν τα ίδια τα έργα,
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις προσιτές µορφές.

(44) Η εφαρµογή των εξαιρέσεων και περιορισµών που προβλέ-
πονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα
µε τις διεθνείς υποχρεώσεις οι εξαιρέσεις δεν πρέπει να
εφαρµόζονται κατά τρόπο που θίγει τα έννοµα συµφέροντα
του δικαιούχου ή εµποδίζει την κανονική εκµετάλλευση του
έργου του ή άλλου υλικού η πρόβλεψη των εν λόγω εξαιρέ-
σεων ή περιορισµών από τα κράτη µέλη θα πρέπει, ιδιαίτερα,
να αντικατοπτρίζει δεόντως τις αυξηµένες οικονοµικές
επιπτώσεις που µπορεί να έχουν στο πλαίσιο του νέου
ηλεκτρονικού περιβάλλοντος ως εκ τούτου, η εµβέλεια ορι-
σµένων εξαιρέσεων ή περιορισµών µπορεί να χρειαστεί να
περιοριστεί ακόµη περισσότερο όσον αφορά ορισµένες νέες
χρήσεις έργων πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλων αντικει-
µένων.
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(45) Οι εξαιρέσεις και περιορισµοί που προβλέπονται από το
άρθρο 5 παράγραφοι 2, 3 και 4, δεν θα πρέπει όµως να
εµποδίζουν τον καθορισµό συµβατικών σχέσεων που θα
τείνουν στην εξασφάλιση µιας δίκαιης αποζηµίωσης των
δικαιούχων, εφόσον επιτρέπεται από την εθνική νοµοθεσία.

(46) Η προσφυγή στη διαµεσολάβηση θα µπορούσε να βοηθήσει
τους χρήστες και τους δικαιούχους να επιλύσουν τις διαφο-
ρές τους η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνεργασία µε τα κράτη
µέλη στο πλαίσιο της επιτροπής επαφών, να µελετήσει νέα
νοµικά µέσα επίλυσης των διαφορών σχετικά µε το δικαίωµα
του δηµιουργού και τα συγγενικά δικαιώµατα.

(47) Οι τεχνολογικές εξελίξεις θα επιτρέπουν στους δικαιούχους
να χρησιµοποιούν τεχνολογικά µέτρα για την παρεµπόδιση
ή τον περιορισµό πράξεων που δεν επιτρέπονται από τους
δικαιούχους κάθε δικαιώµατος δηµιουργού, συγγενικού
δικαιώµατος ή του δικαιώµατος ειδικής φύσεως σε βάσεις
δεδοµένων υπάρχει εν τούτοις κίνδυνος άσκησης παράνοµων
δραστηριοτήτων που θα επιτρέπουν ή θα διευκολύνουν την
εξουδετέρωση της τεχνολογικής προστασίας που παρέχουν
τα µέτρα αυτά προκειµένου να αποφευχθεί η αποσπασµα-
τική λήψη νοµοθετικών µέτρων που ενδέχεται να παρεµποδί-
σουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, χρειάζεται µια
εναρµονισµένη έννοµη προστασία έναντι της εξουδετέρωσης
των αποτελεσµατικών τεχνολογικών µέτρων και έναντι της
παροχής συσκευών και προϊόντων ή υπηρεσιών προς το
σκοπό αυτό.

(48) Η εν λόγω έννοµη προστασία πρέπει να αφορά τα τεχνολο-
γικά µέτρα για τον αποτελεσµατικό περιορισµό πράξεων που
δεν επιτρέπονται από τους δικαιούχους κάθε δικαιώµατος
δηµιουργού, συγγενικού δικαιώµατος ή του δικαιώµατος
ειδικής φύσεως σε βάσεις δεδοµένων, χωρίς ωστόσο να
παρεµποδίζεται η εύρυθµη λειτουργία του ηλεκτρονικού
εξοπλισµού και η τεχνολογική εξέλιξή του η έννοµη προστα-
σία δεν συνεπάγεται την υποχρέωση να σχεδιάζονται οι
συσκευές, προϊόντα, συστατικά στοιχεία ή υπηρεσίες κατά
τέτοιον τρόπο ώστε να αντιστοιχούν στα τεχνολογικά µέτρα,
στο βαθµό που οι εν λόγω συσκευές, προϊόντα, συστατικά
στοιχεία ή υπηρεσίες δεν εµπίπτουν κατ’ άλλον τρόπο στην
απαγόρευση του άρθρου 6 η εν λόγω έννοµη προστασία θα
πρέπει να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και να µην
απαγορεύει τις µεθόδους ή τις δραστηριότητες που έχουν
εµπορικό σκοπό ή χρήση άλλη από την εξουδετέρωση της
τεχνολογικής προστασίας ειδικότερα, η εν λόγω προστασία
δεν θα πρέπει να εµποδίζει την έρευνα σχετικά µε την
κρυπτογράφηση.

(49) Η έννοµη προστασία των τεχνολογικών µέτρων δεν θίγει την
εφαρµογή ενδεχόµενων εθνικών διατάξεων που ενδεχοµένως
απαγορεύουν την κατοχή από ιδιώτες, συσκευών, προϊόντων
ή συστατικών στοιχείων για την εξουδετέρωση τεχνολογικών
µέτρων.

(50) Η εν λόγω εναρµονισµένη έννοµη προστασία δεν εµποδίζει
τις ειδικές διατάξεις σχετικά µε την προστασία που παρέχε-
ται δυνάµει της οδηγίας 91/250/ΕΟΚ συγκεκριµένα, δεν θα
πρέπει να εφαρµόζεται στην προστασία τεχνολογικών
µέτρων που χρησιµοποιούνται σε σχέση µε προγράµµατα
ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία αποτελεί αποκλειστικό
αντικείµενο της εν λόγω οδηγίας. ∆εν θα πρέπει ούτε να
απαγορεύει ούτε να εµποδίζει την ανάπτυξη ή χρησιµο-
ποίηση τυχόν µέσων εξουδετέρωσης ενός τεχνολογικού
µέτρου που είναι αναγκαίο για πράξεις οι οποίες αναλαµβά-
νονται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 ή του άρθρου 6

της οδηγίας 91/250/ΕΟΚ. Τα άρθρα 5 και 6 της εν λόγω
οδηγίας καθορίζουν εξαιρέσεις από τα αποκλειστικά δικαιώ-
µατα που εφαρµόζονται στα προγράµµατα ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

(51) Η έννοµη προστασία των τεχνολογικών µέτρων εφαρµόζεται
µε την επιφύλαξη της δηµόσιας τάξης, όπως αντικατοπτρίζε-
ται στο άρθρο 5, ή της δηµόσιας ασφάλειας. Τα κράτη µέλη
θα πρέπει να προαγάγουν τη λήψη από τους δικαιούχους
εκουσίων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένης της σύναψης και
εφαρµογής συµφωνιών µεταξύ δικαιούχων και άλλων ενδια-
φεροµένων, για να διευκολυνθεί η πραγµάτωση των στόχων
ορισµένων εξαιρέσεων ή περιορισµών που προβλέπονται στο
εθνικό δίκαιο σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Ελλείψει
τέτοιων εκουσίων µέτρων ή συµφωνιών εντός ευλόγου χρο-
νικού διαστήµατος, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνή-
σουν ώστε οι δικαιούχοι έργου ή προστατευοµένων αντικει-
µένων να παράσχουν στους επωφελούµενους από τις εξαιρέ-
σεις ή τους περιορισµούς κατάλληλα µέσα για να επωφελ-
ηθούν εξ αυτών, τροποποιώντας ένα υλοποιηµένο τεχνολο-
γικό µέτρο ή µε άλλα µέσα. Ωστόσο, προκειµένου να
προληφθεί η κατάχρηση τέτοιων µέτρων που λαµβάνονται
από δικαιούχους, ακόµη και στο πλαίσιο συµφωνιών, ή από
κράτος µέλος, τυχόν τεχνολογικά µέτρα που υλοποιούνται
κατ’ εφαρµογή των µέτρων αυτών θα πρέπει να τυγχάνουν
έννοµης προστασίας.

(52) Κατά την εφαρµογή εξαιρέσεως ή περιορισµού ιδιωτικής
αντιγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο
β), τα κράτη µέλη θα πρέπει να προάγουν επίσης και τη
χρήση εκουσίων µέτρων για την επίτευξη του σκοπού µιας
τέτοιας εξαιρέσεως ή περιορισµού. Εάν, εντός µιας εύλογης
χρονικής περιόδου, δεν έχουν ληφθεί προαιρετικά µέτρα τα
οποία καθιστούν δυνατή την αναπαραγωγή για ιδιωτική
χρήση, τα κράτη µέλη µπορούν να λάβουν µέτρα προκειµέ-
νου να µπορέσει ο επωφελούµενος από την εξαίρεση ή τον
περιορισµό να επωφεληθεί της εξαίρεσης ή του περιορισµού.
Προαιρετικά µέτρα που λαµβάνουν δικαιούχοι, συµπεριλαµ-
βανοµένων των συµφωνιών µεταξύ δικαιούχων και άλλων
ενδιαφεροµένων µερών, καθώς και µέτρα τα οποία λαµβά-
νουν κράτη µέλη, δεν εµποδίζουν δικαιούχους να κάνουν
χρήση τεχνολογικών µέτρων τα οποία είναι σύµφωνα µε τις
εξαιρέσεις ή περιορισµούς ιδιωτικής αντιγραφής στο εθνικό
δίκαιο σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β),
λαµβάνοντας υπόψη την προϋπόθεση δίκαιης αποζηµίωσης
σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή και την πιθανή διαφοροποίηση
µεταξύ διαφόρων προϋποθέσεων χρήσης σύµφωνα µε το
άρθρο 5 παράγραφος 5, όπως ο έλεγχος του αριθµού των
αναπαραγωγών. Προκειµένου να προλαµβάνεται η
κατάχρηση τέτοιων µέτρων, οιαδήποτε τεχνολογικά µέτρα
υλοποιούµενα κατ’ εφαρµογή των εν λόγω µέτρων, θα πρέ-
πει να απολαύουν εννόµου προστασίας.

(53) Η προστασία των τεχνολογικών µέτρων θα πρέπει να εξα-
σφαλίζει ασφαλές περιβάλλον για την παροχή αµοιβαίων
υπηρεσιών κατ’ αίτησιν, κατά τρόπο ώστε τα µέλη του
κοινού να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα έργα ή σε
άλλο υλικό από τόπο και σε χρόνο της ατοµικής επιλογής
τους. Όπου τέτοιες υπηρεσίες διέπονται από συµβατικές
διευθετήσεις, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου
6 παράγραφος 4 δεν θα πρέπει να έχουν εφαρµογή. Οι
µορφές µη αµοιβαίας χρήσης σε δίκτυο ανοικτής επικοινω-
νίας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται στις διατά-
ξεις αυτές.
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(54) Έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος όσον αφορά τη διεθνή
τυποποίηση των τεχνικών συστηµάτων αναγνώρισης έργων
και προστατευοµένων αντικειµένων ψηφιακής µορφής σε ένα
περιβάλλον όπου τα δίκτυα καταλαµβάνουν διαρκώς µεγα-
λύτερη θέση, οι διαφορές µεταξύ των τεχνικών συστηµάτων
ενδέχεται να οδηγήσουν σε ασυµβατότητα των συστηµάτων
εντός της Κοινότητας θα πρέπει να προωθηθεί η συµβα-
τότητα και η διαλειτουργικότητα των συστηµάτων θα ήταν
ιδιαίτερα επιθυµητό να προωθηθεί η ανάπτυξη συστηµάτων
παγκόσµιας εµβέλειας.

(55) Οι τεχνολογικές εξελίξεις θα διευκολύνουν τη διανοµή των
έργων, ιδίως στα δίκτυα, και, ως εκ τούτου, θα είναι ανα-
γκαίο οι δικαιούχοι να εντοπίζουν ευκολότερα το έργο ή το
προστατευόµενο αντικείµενο, το δηµιουργό ή οποιονδήποτε
άλλο δικαιούχο και να παρέχουν πληροφορίες ως προς τους
όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του έργου ή άλλου
προστατευόµενου αντικειµένου, ώστε να διευκολύνεται η
διαχείριση των δικαιωµάτων που συνδέονται µε το έργο ή το
προστατευόµενο αντικείµενο οι δικαιούχοι θα πρέπει να
παροτρυνθούν να χρησιµοποιούν ενδείξεις, οι οποίες θα
αναφέρουν, εκτός από τις προαναφερόµενες πληροφορίες,
µεταξύ άλλων, ότι έχουν δώσει την άδειά τους για την
«άνοδο» έργου ή προστατευόµενου υλικού στα δίκτυα.

(56) Υπάρχει, ωστόσο, κίνδυνος παράνοµων δραστηριοτήτων
προκειµένου να απαλειφθούν ή να αλλοιωθούν οι πληροφο-
ρίες που παρέχονται µε ηλεκτρονική µορφή σχετικά µε το
καθεστώς των δικαιωµάτων που συνδέονται µε το έργο ή το
υλικό, ή προκειµένου να διανεµηθούν, να εισαχθούν προς
διανοµή, να µεταδοθούν ραδιοτηλεοπτικά, να παρουσια-
στούν στο κοινό ή να τεθούν στη διάθεσή του έργα ή άλλα
προστατευόµενα αντικείµενα από τα οποία έχουν εξαλειφθεί
οι εν λόγω πληροφορίες άνευ αδείας για να αποφευχθεί η
λήψη αποσπασµατικών νοµοθετικών µέτρων που ενδέχεται
να δυσχεράνουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,
χρειάζεται εναρµονισµένη έννοµη προστασία έναντι όλων
αυτών των δραστηριοτήτων.

(57) Τα εν λόγω συστήµατα ενηµέρωσης σχετικά µε το καθεστώς
των δικαιωµάτων µπορούν επίσης να σχεδιασθούν κατά
τρόπο ώστε να επεξεργάζονται δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα σχετικά µε τις καταναλωτικές συνήθειες των
ιδιωτών όσον αφορά τη χρήση του προστατευόµενου υλικού
και να επιτρέπουν την παρατήρηση των συµπεριφορών σε
ανοικτή γραµµή κατά τις τεχνικές λειτουργίες των µέτρων
αυτών θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές περί προστασίας της
ιδιωτικής ζωής σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων
αυτών (1).

(58) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέπουν αποτελεσµατικές
κυρώσεις και αποτελεσµατικά µέσα έννοµης προστασίας ένα-
ντι της προσβολής των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να λάβουν
όλα τα αναγκαία µέτρα εφαρµογής αυτών των κυρώσεων και
µέσων προστασίας οι προβλεπόµενες κυρώσεις θα πρέπει να
έχουν αποτελεσµατικό, αναλογικό και αποτρεπτικό
χαρακτήρα και να περιλαµβάνουν τη δυνατότητα αγωγής

αποζηµίωσης ή/και αίτησης ασφαλιστικών µέτρων και, κατά
περίπτωση, αίτησης κατάσχεσης του σχετικού υλικού.

(59) Ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον, οι υπηρεσίες των διαµε-
σολαβητών µπορούν να χρησιµοποιούνται όλο και συχνό-
τερα από τρίτους για την προσβολή δικαιωµάτων σε πολλές
περιπτώσεις οι διαµεσολαβητές έχουν µεγαλύτερη δυνα-
τότητα να θέσουν τέρµα σ’ αυτή την προσβολή εποµένως, µε
την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων κυρώσεων και µέσων
προστασίας, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν τη δυνα-
τότητα αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κατά του διαµεσο-
λαβητή ο οποίος διαπράττει για λογαριασµό τρίτου την
προσβολή του προστατευόµενου έργου ή άλλου προστα-
τευόµενου αντικειµένου εντός δικτύου η δυνατότητα αυτή
θα πρέπει να υφίσταται ακόµα και αν οι πράξεις του διαµε-
σολαβητή εξαιρούνται βάσει του άρθρου 5 οι όροι και οι
λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε την αίτηση ασφαλιστικών
µέτρων θα πρέπει να καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο των
κρατών µελών.

(60) Η προστασία που παρέχεται δυνάµει της παρούσας οδηγίας
δεν θα πρέπει να θίγει τις εθνικές ή κοινοτικές νοµικές
διατάξεις σε άλλους τοµείς, όπως η βιοµηχανική ιδιοκτησία,
η προστασία των δεδοµένων, η πρόσβαση υπό όρους, η
πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα, ούτε τον κανόνα της χρο-
νολογικής ακολουθίας της εκµετάλλευσης των µέσων, που
ενδέχεται να επηρεάζουν την προστασία του δικαιώµατος
του δηµιουργού ή των συγγενικών δικαιωµάτων.

(61) Για λόγους συµµόρφωσης προς τις διατάξεις της συνθήκης
ΠΟ∆Ι για τις ερµηνείες/εκτελέσεις και τις φωνογραφικές
εγγραφές, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι οδηγίες 92/100/
ΕΟΚ και 93/98/ΕΟΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία αφορά την νοµική προστασία του δικαιώ-
µατος του δηµιουργού και των συγγενικών δικαιωµάτων στο πλαί-
σιο της εσωτερικής αγοράς, µε ιδιαίτερη έµφαση στην κοινωνία της
πληροφορίας.

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
11, η παρούσα οδηγία ουδόλως θίγει τις ισχύουσες κοινοτικές
διατάξεις σχετικά µε:

α) την νοµική προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών,

β) το δικαίωµα εκµίσθωσης, το δικαίωµα δανεισµού και ορισµένα
δικαιώµατα συγγενικά προς την πνευµατική ιδιοκτησία στον
τοµέα των προϊόντων της διανοίας,

γ) το δικαίωµα του δηµιουργού και τα συγγενικά δικαιώµατα που
εφαρµόζονται στις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις προγραµµάτων
µέσω δορυφόρου και την καλωδιακή αναµετάδοση,

δ) τη διάρκεια προστασίας του δικαιώµατος της πνευµατικής
ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενικών δικαιωµάτων,

ε) την νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων.(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.



EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001L 167/16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άρθρο 2

∆ικαίωµα αναπαραγωγής

Τα κράτη µέλη παρέχουν το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπουν
ή να απαγορεύουν, την άµεση ή έµµεση, προσωρινή ή µόνιµη
αναπαραγωγή µε οποιοδήποτε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει:

α) στους δηµιουργούς, όσον αφορά τα έργα τους,

β) στους καλλιτέχνες ερµηνευτές ή εκτελεστές, όσον αφορά την
εγγραφή σε υλικό φορέα των ερµηνειών ή εκτελέσεών τους,

γ) στους παραγωγούς φωνογραφηµάτων, όσον αφορά τα φωνο-
γραφήµατά τους,

δ) στους παραγωγούς της πρώτης υλικής ενσωµάτωσης ταινιών σε
φορέα, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των ται-
νιών τους,

ε) στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς, όσον αφορά την υλική
ενσωµάτωση των εκποµπών τους, που µεταδίδονται ενσυρµάτως
ή ασυρµάτως, συµπεριλαµβανοµένης της καλωδιακής ή δορυφο-
ρικής µετάδοσης.

Άρθρο 3

∆ικαίωµα παρουσίασης έργων στο κοινό και δικαίωµα
διάθεσης άλλων αντικειµένων στο κοινό

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν στους δηµιουργούς το αποκλει-
στικό δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν κάθε παρουσίαση
στο κοινό των έργων τους, ενσυρµάτως ή ασυρµάτως, καθώς και να
καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπο ώστε
οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει ο
ίδιος.

2. Τα κράτη µέλη παρέχουν το αποκλειστικό δικαίωµα να επι-
τρέπουν ή να απαγορεύουν τη διάθεση στο κοινό, ενσυρµάτως ή
ασυρµάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε
αυτά όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος:

α) στους καλλιτέχνες ερµηνευτές ή εκτελεστές, όσον αφορά την
εγγραφή σε υλικό φορέα των ερµηνειών ή εκτελέσεών τους,

β) στους παραγωγούς φωνογραφηµάτων, όσον αφορά τα φωνο-
γραφήµατά τους,

γ) στους παραγωγούς της πρώτης υλικής ενσωµάτωσης ταινιών,
όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των ταινιών τους,

δ) στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς, όσον αφορά την υλική
ενσωµάτωση των εκποµπών τους, που µεταδίδονται ενσυρµάτως
ή ασυρµάτως, συµπεριλαµβανοµένης της καλωδιακής ή δορυφο-
ρικής αναµετάδοσης.

3. Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
δεν αναλώνονται µε οιαδήποτε πράξη παρουσίασης ή διάθεσης στο
κοινό, µε την έννοια του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

∆ικαίωµα διανοµής

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν στους δηµιουργούς, όσον αφορά το
πρωτότυπο ή αντίγραφο των έργων τους, το αποκλειστικό δικαίωµα
να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τη διανοµή τους στο κοινό µε
οποιαδήποτε µορφή µέσω πώλησης ή άλλως.

2. Το δικαίωµα διανοµής του πρωτοτύπου ή των αντιγράφων
ενός έργου εντός της Κοινότητας αναλώνεται µόνο εάν η πρώτη
πώληση ή η κατ’ άλλον τρόπο πρώτη µεταβίβαση της κυριότητας
του έργου αυτού εντός της Κοινότητας πραγµατοποιείται από το
δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεσή του.

Άρθρο 5

Εξαιρέσεις και περιορισµοί

1. Οι αναφερόµενες στο άρθρο 2 προσωρινές πράξεις αναπα-
ραγωγής, οι οποίες είναι µεταβατικές ή παρεπόµενες και οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τµήµα µιας τεχνολογικής
µεθόδου, έχουν δε ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν:

α) την εντός δικτύου µετάδοση µεταξύ τρίτων µέσω διαµεσο-
λαβητή, ή

β) τη νόµιµη χρήση

ενός έργου ή άλλου προστατευοµένου αντικειµένου και οι οποίες
δεν έχουν καµία ανεξάρτητη οικονοµική σηµασία, εξαιρούνται από
το δικαίωµα αναπαραγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 2.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις ή περιορι-
σµούς από το δικαίωµα αναπαραγωγής που προβλέπεται στο άρθρο
2 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αναπαραγωγή σε χαρτί ή ανάλογο υλικό φορέα, µε τη χρήση
οποιουδήποτε είδους φωτογραφικής τεχνικής ή µε οποιαδήποτε
άλλη µέθοδο που επιφέρει παρόµοια αποτελέσµατα, εκτός από
τις παρτιτούρες, υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι λαµβάνουν
δίκαιη αποζηµίωση,

β) αναπαραγωγές σε οποιοδήποτε µέσο που πραγµατοποιούνται
από φυσικό πρόσωπο για ιδιωτική χρήση και για µη άµεσους ή
έµµεσους εµπορικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι
λαµβάνουν δίκαιη αποζηµίωση που συνεκτιµά την εφαρµογή ή
όχι των τεχνολογικών µέτρων του άρθρου 6 στο συγκεκριµένο
έργο ή άλλο υλικό,

γ) ειδικές πράξεις αναπαραγωγής που πραγµατοποιούνται από
προσιτές στο κοινό βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή µου-
σεία, ή από αρχεία που δεν αποσκοπούν, άµεσα ή έµµεσα, σε
κανένα οικονοµικό ή εµπορικό όφελος,

δ) εφήµερες εγγραφές έργων που πραγµατοποιούνται δι’ ιδίων
µέσων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς για τις δικές τους
εκποµπές η διατήρηση αυτών των εγγραφών σε επίσηµα αρχεία
µπορεί να επιτρέπεται λόγω του εξαιρετικού τους ιστορικού
ενδιαφέροντος,

ε) αναπαραγωγές εκποµπών εκ µέρους µη κερδοσκοπικών κοινω-
νικών ιδρυµάτων, όπως τα νοσοκοµεία ή οι φυλακές, υπό τον
όρο ότι οι δικαιούχοι λαµβάνουν δίκαιη αποζηµίωση.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις ή περιορι-
σµούς στα δικαιώµατα που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) χρήση χάριν µόνο παραδείγµατος κατά τη διδασκαλία ή την
επιστηµονική έρευνα, εφόσον αναφέρεται η πηγή, συµπεριλαµ-
βανοµένου του ονόµατος του δηµιουργού, εκτός εάν διαπι-
στωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο και εφόσον δικαιολογείται από
τον επιδιωκόµενο µη εµπορικό σκοπό,

β) χρήσεις προς όφελος προσώπων µε ειδικές ανάγκες, οι οποίες
συνδέονται άµεσα µε την αναπηρία και δεν έχουν εµπορικό
χαρακτήρα, στο βαθµό που απαιτείται λόγω της συγκεκριµένης
αναπηρίας,
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γ) αναπαραγωγή δια του τύπου, παρουσίαση στο κοινό ή διάθεση
δηµοσιευµένων άρθρων για οικονοµικά, πολιτικά ή θρησκευ-
τικά θέµατα επικαιρότητας ή ραδιοτηλεοπτικώς µεταδιδοµένων
έργων ή άλλων αντικειµένων του ιδίου τύπου, όταν η χρήση
αυτή δεν απαγορεύεται ρητά και εφόσον αναφέρεται η πηγή,
συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος του δηµιουργού, ή χρήση
έργων ή άλλων αντικειµένων κατά την παρουσίαση της επικαι-
ρότητας, στο βαθµό που δικαιολογείται από τον ενηµερωτικό
σκοπό και εφόσον αναφέρεται η πηγή, συµπεριλαµβανοµένου
του ονόµατος του δηµιουργού, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι αυτό
είναι αδύνατο,

δ) παράθεση αποσπασµάτων µε σκοπό την άσκηση κριτικής ή
βιβλιοπαρουσίασης, υπό τον όρο ότι αφορούν έργο ή άλλα
αντικείµενα τα οποία έχουν ήδη καταστεί νοµίµως προσιτά στο
κοινό, ότι αναφέρεται η πηγή, συµπεριλαµβανοµένου του ονό-
µατος του δηµιουργού, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι
αδύνατο και ότι η παράθεση αυτή είναι σύµφωνη µε τα χρηστά
ήθη και η έκτασή της δικαιολογείται ως εκ του σκοπού της,

ε) χρήση για λόγους δηµόσιας ασφάλειας ή για να διασφαλιστεί η
ορθή διεξαγωγή ή η κατάλληλη κάλυψη διοικητικών, κοινο-
βουλευτικών ή δικαστικών διαδικασιών,

στ) χρήση πολιτικών οµιλιών καθώς και αποσπασµάτων από δηµό-
σιες οµιλίες ή παρόµοια έργα ή προστατευόµενα αντικείµενα,
όταν δικαιολογείται από τον ενηµερωτικό σκοπό και εφόσον
αναφέρεται η πηγή, συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος του
δηµιουργού, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο,

ζ) χρήση κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών ή επισήµων
τελετών που διοργανώνονται από δηµόσια αρχή,

η) χρήση έργων, όπως αρχιτεκτονικών έργων ή γλυπτών, ευρισκο-
µένων µονίµως σε δηµόσιους χώρους,

θ) περιστασιακή ενσωµάτωση ενός έργου ή άλλου προστατευοµέ-
νου αντικειµένου σε χρησιµοποιούµενο υλικό,

ι) χρήση µε σκοπό τη διαφήµιση µιας δηµόσιας έκθεσης ή
πώλησης καλλιτεχνικών έργων, στο βαθµό που απαιτείται για
την προώθηση της εκδήλωσης, αποκλειοµένης κάθε άλλης
εµπορικής χρήσης,

ια) χρήση για γελοιογραφία, παρωδία ή µίµηση,

ιβ) χρήση συνδεόµενη µε επίδειξη ή επισκευή εξοπλισµού,

ιγ) χρήση έργου τέχνης µε µορφή κτηρίου ή απλού ή αρχιτεκτονι-
κού σχεδίου κτηρίου για το σκοπό της ανοικοδόµησης του εν
λόγω κτηρίου,

ιδ) χρήση µε παρουσίαση ή διάθεση, µε σκοπό την έρευνα ή την
ιδιωτική µελέτη, σε µέλη του κοινού µέσω εξειδικευµένων τερ-
µατικών στους χώρους των ιδρυµάτων που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 στοιχείο γ), έργων και άλλου προστατευοµένου
αντικειµένου που δεν υπόκεινται σε όρους αγοράς ή αδείας,
και τα οποία περιέχονται στις συλλογές τους,

ιε) χρήση σε ορισµένες άλλες περιπτώσεις ήσσονος σηµασίας ήδη
εξαιρούµενες ή περιοριζόµενες δυνάµει της εθνικής νοµοθε-
σίας, εφόσον αφορούν χρήσεις αποκλειστικά αναλογικές και
δεν θίγουν την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων και υπηρε-
σιών στην Κοινότητα, µε την επιφύλαξη των λoιπών εξαιρέσεων
και περιορισµών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

4. Όταν τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν εξαίρεση ή
περιορισµό από το δικαίωµα αναπαραγωγής δυνάµει των παρα-
γράφων 2 ή 3, µπορούν επίσης να προβλέπουν εξαίρεση ή περιορι-

σµό από το δικαίωµα διανοµής που αναφέρεται στο άρθρο 4, στο
βαθµό που δικαιολογείται από το σκοπό της επιτρεπόµενης πράξης
αναπαραγωγής.

5. Οι εξαιρέσεις και οι περιορισµοί που αναφέρονται στις παρα-
γράφους 1, 2, 3 και 4, εφαρµόζονται µόνο σε ορισµένες ειδικές
περιπτώσεις οι οποίες δεν αντίκεινται στην κανονική εκµετάλλευση
του έργου ή άλλου προστατευοµένου αντικειµένου και δεν θίγουν
αδικαιολογήτως τα έννοµα συµφέροντα του δικαιούχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις για τα τεχνολογικά µέτρα

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν την κατάλληλη έννοµη προστασία
κατά της εξουδετέρωσης κάθε αποτελεσµατικού τεχνολογικού
µέτρου την οποία πραγµατοποιεί κάποιος εν γνώσει του ή έχοντας
βάσιµους λόγους που του επιτρέπουν να γνωρίζει ότι επιδιώκει
αυτό το σκοπό.

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν την κατάλληλη έννοµη προστα-
σία κατά της κατασκευής, εισαγωγής, διανοµής, πώλησης, εκµί-
σθωσης, διαφήµισης για πώληση ή εκµίσθωση, ή κατοχής για
εµπορικούς σκοπούς, συσκευών, προϊόντων, συστατικών στοιχείων
ή παροχής υπηρεσιών οι οποίες:

α) αποτελούν αντικείµενο προώθησης, διαφήµισης ή εµπορίας, µε
σκοπό την εξουδετέρωση της προστασίας, ή

β) πέρα από την εξουδετέρωση της προστασίας, έχουν εµπορικό
σκοπό ή χρήση περιορισµένης σηµασίας, ή

γ) έχουν πρωτίστως σχεδιασθεί, παραχθεί, προσαρµοσθεί ή πραγ-
µατοποιηθεί για να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την εξουδε-
τέρωση της προστασίας,

οιωνδήποτε αποτελεσµατικών τεχνολογικών µέτρων.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «τεχνολογικά
µέτρα» νοείται κάθε τεχνολογία, µηχανισµός ή συστατικό στοιχείο
που, µε τον συνήθη τρόπο λειτουργίας του, αποσκοπεί στο να
εµποδίσει ή να περιορίσει πράξεις, σε σχέση µε έργα ή άλλα
προστατευόµενα αντικείµενα, µη επιτραπείσες από τον δικαιούχο
οποιουδήποτε δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού
δικαιώµατος, όπως ορίζεται από το νόµο ή το δικαίωµα ειδικής
φύσεως που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 96/9/ΕΚ.
Τα τεχνολογικά µέτρα θεωρούνται «αποτελεσµατικά» όταν η χρήση
του προστατευόµενου έργου ή άλλου προστατευόµενου αντικειµέ-
νου ελέγχεται από τους δικαιούχους µέσω της εφαρµογής διαδικα-
σίας ελέγχου της πρόσβασης ή προστασίας, όπως κρυπτογράφησης,
διατάραξης της µετάδοσης ή άλλης µετατροπής του έργου ή άλλου
προστατευοµένου αντικειµένου, ή προστατευτικού µηχανισµού
ελέγχου της αντιγραφής, ο οποίος επιτυγχάνει το στόχο της προ-
στασίας.

4. Παρά την έννοµη προστασία που προβλέπεται στην παρά-
γραφο 1, εάν οι δικαιούχοι δεν λάβουν εκούσια µέτρα, συµπερι-
λαµβανοµένων συµφωνιών µεταξύ δικαιούχων και τρίτων, τα κράτη
µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να διασφαλί-
ζουν ότι οι δικαιούχοι θα παρέχουν στον επωφελούµενο εξαίρεσης
ή περιορισµού προβλεποµένων από το εθνικό δίκαιο σύµφωνα µε
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το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α), γ), δ) και ε), και παράγρα-
φος 3 στοιχεία α), β) ή ε) τα µέσα προκειµένου να επωφεληθεί από
την εν λόγω εξαίρεση ή περιορισµό στον αναγκαίο βαθµό, και
εφόσον έχει εκ του νόµου πρόσβαση στο προστατευόµενο έργο ή
αντικείµενο.

Ένα κράτος µέλος δύναται επίσης να λαµβάνει τέτοια µέτρα και
έναντι επωφελούµενου εξαίρεσης ή περιορισµού προβλεποµένων
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), εκτός εάν η
αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση έχει ήδη καταστεί δυνατή από
τους δικαιούχους στο βαθµό που απαιτείται για να επωφεληθεί από
την εξαίρεση ή περιορισµό και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) και άρθρο 5 παράγραφος 5,
χωρίς όµως ο δικαιούχος να εµποδίζεται στη λήψη καταλλήλων
µέτρων για τον αριθµό των αναπαραγωγών, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις αυτές.

Τα τεχνολογικά µέτρα που εφαρµόζονται εκούσια από τους
δικαιούχους, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που υλοποιούνται κατ’
εφαρµογή εκουσίων συµφωνιών, και τα τεχνολογικά µέτρα που
υλοποιούνται κατ’ εφαρµογή των µέτρων που λαµβάνουν τα κράτη
µέλη, τυγχάνουν της έννοµης προστασίας που προβλέπεται στην
παράγραφο 1.

Οι διατάξεις του πρώτου και του δευτέρου εδαφίου δεν εφαρµόζο-
νται σε έργα ή άλλο προστατευόµενο αντικείµενο που διατίθενται
στο κοινό βάσει όρων συµφωνηθέντων συµβατικώς κατά τρόπο
ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν θέλει.

Όταν το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στο πλαίσιο των οδηγιών 92/
100/ΕΟΚ και 96/9/ΕΚ, η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται
τηρουµένων των αναλογιών.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις σχετικά µε τις πληροφορίες για το καθεστώς
των δικαιωµάτων

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν την κατάλληλη έννοµη προστασία
έναντι κάθε προσώπου που εν γνώσει του προβαίνει άνευ αδείας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

α) αφαίρεση ή αλλοίωση οποιασδήποτε πληροφορίας µε ηλεκτρο-
νική µορφή σχετικά µε το καθεστώς των δικαιωµάτων,

β) διανοµή, εισαγωγή προς διανοµή, ραδιοτηλεοπτική µετάδοση,
παρουσίαση στο κοινό ή διάθεση στο κοινό έργων ή άλλου
αντικειµένου προστατευοµένων δυνάµει της παρούσας οδηγίας
ή του κεφαλαίου ΙΙΙ της οδηγίας 96/9/ΕΚ, από το οποίο έχουν
αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί άνευ αδείας οι πληροφορίες ηλεκτρο-
νικής µορφής σχετικά µε το καθεστώς των δικαιωµάτων,

αν το πρόσωπο αυτό γνωρίζει ή έχει βάσιµο λόγο να γνωρίζει ότι
µε την ενέργεια αυτή προτρέπει, επιτρέπει, διευκολύνει ή συγκαλύ-
πτει την παραβίαση δικαιώµατος του δηµιουργού ή άλλων συγγε-
νικών δικαιωµάτων, όπως προβλέπονται από τη νοµοθεσία, ή του
δικαιώµατος ειδικής φύσεως που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙI της
οδηγίας 96/9/ΕΚ.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «πληροφορία
για το καθεστώς των δικαιωµάτων» νοείται κάθε παρεχόµενη από το
δικαιούχο πληροφορία η οποία επιτρέπει την αναγνώριση του
έργου ή άλλου προστατευόµενου αντικειµένου που αναφέρεται
στην παρούσα οδηγία ή καλύπτεται από το δικαίωµα ειδικής
φύσεως που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙI της οδηγίας 96/9/ΕΚ,
του δηµιουργού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου, ή πληροφο-
ρίες σχετικές µε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του

έργου ή άλλου προστατευόµενου αντικειµένου, καθώς και κάθε
αριθµός ή κωδικός που αντιπροσωπεύει τις πληροφορίες αυτές.

Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται εφόσον οποιαδήποτε από τις πληρο-
φορίες αυτές συνοδεύει αντιγραφή ή εµφανίζεται σε συνδυασµό µε
την παρουσίαση στο κοινό ενός έργου ή άλλου προστατευόµενου
υλικού που αναφέρεται στην παρούσα οδηγία ή καλύπτεται από το
δικαίωµα ειδικής φύσεως που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙI της
οδηγίας 96/9/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8

Κυρώσεις και µέσα έννοµης προστασίας

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις και µέσα
έννοµης προστασίας έναντι της προσβολής των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία και λαµβά-
νουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την εξασφάλιση της εφαρµογής
τους. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτι-
κές.

2. Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε οι δικαιούχοι των οποίων
τα συµφέροντα θίγονται από προσβολές τελεσθείσες στο έδαφός
του να µπορούν να ασκούν αγωγή αποζηµίωσης ή/και να ζητούν τη
λήψη ασφαλιστικών µέτρων και, κατά περίπτωση, την κατάσχεση
του σχετικού υλικού καθώς και των συσκευών, προϊόντων ή συστα-
τικών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι δικαιούχοι να µπορούν να
ζητούν τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά των διαµεσολαβητών
οι υπηρεσίες των οποίων χρησιµοποιούνται από τρίτο για την
προσβολή δικαιώµατος του δηµιουργού ή συγγενικού δικαιώµατος.

Άρθρο 9

Εφαρµογή άλλων νοµικών διατάξεων

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις που αφορούν ειδικότερα
τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, τα σήµατα, τα σχέδια και υποδείγ-
µατα, τα πρότυπα χρήσεων, τις τοπογραφίες προϊόντων ηµιαγωγών,
τα τυπογραφικά στοιχεία, την πρόσβαση υπό όρους, την πρόσβαση
σε καλωδιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, την προστασία των
εθνικών θησαυρών, τις νοµικές προϋποθέσεις κατάθεσης, το δίκαιο
των συµπράξεων και του αθέµιτου ανταγωνισµού, το εµπορικό
απόρρητο, την ασφάλεια, την εµπιστευτικότητα, την προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και το σεβασµό της προσωπικής
ζωής, την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και το ενοχικό δίκαιο.

Άρθρο 10

∆ιαχρονική εφαρµογή

1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται σε όλα τα
έργα και τα λοιπά προστατευόµενα αντικείµενα που αναφέρονται σε
αυτήν και τα οποία στις 22 ∆εκεµβρίου 2002, προστατεύονται από
τη νοµοθεσία των κρατών µελών για την πνευµατική ιδιοκτησία και
τα συγγενικά δικαιώµατα ή πληρούν τα κριτήρια προστασίας κατ’
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας ή των διατάξεων που αναφέρο-
νται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

2. Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν θίγει τις πράξεις που
έχουν συναφθεί και τα δικαιώµατα που έχουν αποκτηθεί πριν από
τις 22 ∆εκεµβρίου 2002.
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Άρθρο 11

Τεχνικές προσαρµογές

1. Η οδηγία 92/100/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Το άρθρο 7 καταργείται.

β) Το άρθρο 10 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:

«3. Οι περιορισµοί εφαρµόζονται µόνον σε ειδικές περιπτώ-
σεις που δεν αντίκεινται στην κανονική εκµετάλλευση των προ-
στατευοµένων αντικειµένων και δεν θίγουν αδικαιολογήτως τα
νόµιµα συµφέροντα του δικαιούχου.»

2. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 93/98/ΕΟΚ, αντι-
καθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«2. Τα δικαιώµατα των παραγωγών φωνογραφηµάτων
λήγουν πενήντα έτη µετά την πραγµατοποίηση της υλικής
ενσωµάτωσης. Ωστόσο, εάν το φωνογράφηµα έχει δηµοσιευθεί
νοµίµως στη διάρκεια της περιόδου αυτής, τα δικαιώµατα
λήγουν πενήντα έτη από την ηµεροµηνία της πρώτης νόµιµης
δηµοσίευσης. Εάν δεν έχει πραγµατοποιηθεί νόµιµη δηµοσίευση
κατά την περίοδο που µνηµονεύεται στην πρώτη πρόταση και
εάν το φωνογράφηµα έχει παρουσιαστεί νοµίµως στο κοινό
κατά την περίοδο αυτή, τα δικαιώµατα λήγουν πενήντα έτη από
την ηµεροµηνία της πρώτης νόµιµης παρουσίασης στο κοινό.

Ωστόσο, αν, λόγω εκπνοής της διάρκειας προστασίας η οποία
παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου, στη διατύπωσή
της πριν τροποποιηθεί από την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου
2001, για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών της πνευµατικής
ιδιοκτησίας και των συγγενών δικαιωµάτων στην κοινωνία της
πληροφορίας (*), τα δικαιώµατα των παραγωγών φωνογραφη-
µάτων δεν προστατεύονται πλέον από τις 22 ∆εκεµβρίου
2002, η παρούσα παράγραφος δεν συνεπάγεται την εκ νέου
έναρξη προστασίας τους.

(*) ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10.»

Άρθρο 12

Τελικές διατάξεις

1. Το αργότερο στις 22 ∆εκεµβρίου 2004, και εν συνεχεία
κάθε τρία χρόνια, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, το Συµβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επι-
τροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας,
στην οποία, µεταξύ άλλων, εξετάζει ιδιαίτερα, βάσει συγκεκρι-
µένων πληροφοριών που υποβάλλουν τα κράτη µέλη, την εφαρ-
µογή των άρθρων 5, 6 και 8, ανάλογα µε την εξέλιξη της
ψηφιακής αγοράς. Στην περίπτωση του άρθρου 6, εξετάζει ιδίως
αν το άρθρο αυτό παρέχει επαρκή προστασία και αν νόµιµες
πράξεις θίγονται από τη χρήση αποτελεσµατικών τεχνολογικών
µέτρων. Εφόσον είναι αναγκαίο, κυρίως για την εξασφάλιση της
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 14
της συνθήκης, προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας.

2. Η προστασία των συγγενικών δικαιωµάτων δυνάµει της
παρούσας οδηγίας ουδόλως θίγει την προστασία του δικαιώµα-
τος του δηµιουργού.

3. ∆ηµιουργείται επιτροπή επαφών, αποτελούµενη από
εκπροσώπους των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών. Πρόεδρος
της επιτροπής τοποθετείται εκπρόσωπος της Επιτροπής και οι
συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται είτε µε πρωτοβουλία του προέ-
δρου είτε αιτήσει της αντιπροσωπίας ενός κράτους µέλους.

4. Τα καθήκοντα της επιτροπής είναι:

α) να εξετάζει τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στη λει-
τουργία της εσωτερικής αγοράς και να επισηµαίνει τις δυσκο-
λίες που τυχόν θα ανακύψουν,

β) να διοργανώνει διαβουλεύσεις για όλα τα ζητήµατα εφαρ-
µογής της οδηγίας,

γ) να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις
συναφείς εξελίξεις της νοµοθεσίας και της νοµολογίας και τις
εξελίξεις στον οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και τεχνολο-
γικό τοµέα,

δ) να λειτουργεί ως χώρος αξιολόγησης της ψηφιακής αγοράς
έργων και άλλων αντικειµένων, συµπεριλαµβανοµένης της
ιδιωτικής αντιγραφής και της χρήσης τεχνολογικών µέτρων.

Άρθρο 13

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 22 ∆εκεµβρίου 2002 και
ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευ-
ταίες περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύο-
νται από παρόµοια 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 14

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της δηµο-
σίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Άρθρο 15

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2001.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. FONTAINE

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. WINBERG



ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στην οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για
την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της

πληροφορίας

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167 της 22ας Ιουνίου 2001)

Στη σελίδα 17, άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο δ):

αντί: «δ) παράθεση αποσπασμάτων με σκοπό την άσκηση κριτικής ή βιβλιοπαρουσίασης, (…)»

διάβαζε: «δ) παράθεση αποσπασμάτων με σκοπούς όπως η άσκηση κριτικής ή η βιβλιοπαρουσίαση, (…)».

ELL 314/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.11.2008


