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ΟΔΗΓΙΑ 93/98/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Οκτωβρίου 1993

περί εναρμονίσεως της διάρκειας προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και
ορισμένων συγγενών δικαιωμάτων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

παράγραφος 2 στοιχεία β), γ) και δ) και παράγραφος 3
της Σύμβασης της Βέρνης *

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2 και τα
άρθρα 66 και 100 A,
την πρόταση της Επιτροπής ('),
Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :
( 1 ) ότι η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των
λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων και η διεθνής
σύμβαση περί της προστασίας των ερμηνευτών ή εκτε
λεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφη
μάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόρασης (Σύμβαση
της Ρώμης), καθορίζουν μόνον την ελάχιστη διάρκεια
προστασίας των δικαιωμάτων στα οποία αναφέρονται,
αφήνοντας στα συμβαλλόμενα κράτη την ευχέρεια να
χορηγούν προστασία μεγαλύτερης διάρκειας * ότι ορι
σμένα κράτη μέλη έχουν κάνει χρήση αυτής της ευχέ
ρειας * ότι, επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν
ακόμα προσχωρήσει στη Σύμβαση της Ρώμης "

(2) ότι υπάρχουν, κατά συνέπεια, διαφορές ανάμεσα στις
εθνικές νομοθεσίες που διέπουν τη διάρκεια προστα
σίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των
συγγενών δικαιωμάτων, οι οποίες είναι ικανές να
θίξουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και να νοθεύσουν
τους όρους ανταγωνισμού στην κοινή αγορά " ότι
πρέπει, ως εκ τούτου, για να εξασφαλιστεί η καλή λει
τουργία της εσωτερικής αγοράς, να εναρμονιστούν οι
νομοθεσίες των κρατών μελών, έτσι ώστε να είναι ίδια
η διάρκεια προστασίας σ' ολόκληρη την Κοινότητα "
(3) ότι η εναρμόνιση πρέπει να καλύπτει όχι μόνον τη
διάρκεια προστασίας αυτή καθεαυτή, αλλά και ορι
σμένες λεπτομέρειες εφαρμογής, όπως την ημερομηνία
από την οποία αρχίζει να υπολογίζεται κάθε διάρκεια
προστασίας *
(4) ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν την
υπό των κρατών μελών εφαρμογή του άρθρου 14α
(') ΕΕ αριθ. C 92 της 11 . 4. 1992, σ. 6, και
ΕΕ αριθ. C 27 της 30. 1 . 1993, σ. 7.

(2) ΕΕ αριθ. C 337 της 21 . 12. 1992, σ. 205, και απόφαση της 27ης
Οκτωβρίου 1993 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα).
Γ3) ΕΕ αριθ. C 287 της 4. 1 1 . 1992, σ. 53.

(5) ότι η ελάχιστη διάρκεια προστασίας που καθορίστηκε
από τη Σύμβαση της Βέρνης, ήτοι η ζωή του δημι
ουργού συν πενήντα χρόνια μετά το θάνατό του, απέ
βλεπε στη προστασία του δημιουργού και των δύο
πρώτων γενεών των κατιόντων του * ότι o μέσος όρος
ζωής στην Κοινότητα αυξήθηκε, έτσι ώστε η διάρκεια
αυτή να μην επαρκεί πλέον για να καλύπτει δύο γενεές.

(6) ότι ορισμένα κράτη μέλη παρατείνουν τη διάρκεια
πέραν των πενήντα ετών μετά το θάνατο του δημι
ουργού, προκειμένου να αντισταθμίσουν της επιπτώ
σεις που είχαν οι παγκόσμιοι πόλεμοι στην εκμετάλ
λευση των έργων
(7) ότι, όσον αφορά τη διάρκεια προστασίας των συγ
γενών δικαιωμάτων, ορισμένα κράτη μέλη έχουν επι
λέξει διάρκεια προστασίας πενήντα ετών από τη
νόμιμη δημοσίευση ή τη νόμιμη παρουσίαση στο
κοινό "

, (8) ότι, συμφωνά με τη θέση που υιοθέτησε η Κοινότητα
για τις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης
στα πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπο
ρίου (ΓΣΔΕ), η διάρκεια προστασίας για τους παραγω
γούς φωνογραφημάτων πρέπει να είναι πενήντα έτη
μετά την πρώτη δημοσίευση *

(9) ότι o σεβασμός που οφείλεται στα κεκτημένα δικαιώ
ματα αποτελεί μία από τις γενικές αρχές του δικαίου
που προστατεύει η κοινοτική έννομη τάξη " ότι, ως εκ
τούτου, η εναρμόνιση της διάρκειας προστασίας του
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγ
γενών δικαιωμάτων δεν μπορεί να αποδυναμώσει την

προστασία την οποία απολαύουν σήμερα οι δικαιούχοι

στην Κοινότητα " ότι, προκειμένου να περιοριστούν
στο ελάχιστο οι συνέπειες των μεταβατικών μέτρων
και για να μπορέσει να λειτουργήσει στην πράξη η
εσωτερική αγορά, συντρέχει λόγος να εναρμονιστούν
οι διάρκειες προστασίας βάσει μεγάλων χρονικών
περιόδων "

( 10) ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της της 17ης
Φεβρουαρίου 1991 «Ενέργειες με βάση το Πράσινο
Βιβλίο — Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής σχετικά
με τα δικαιώματα του πνευματικού δημιουργού και τα
συγγενικά δικαιώματα», τονίζει την ανάγκη εναρμό
νισης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και
των συγγενών δικαιωμάτων σε υψηλό επίπεδο προστα
σίας, δεδομένου ότι τα εν λόγω δικαιώματα αποτελούν
τη βάση της πνευματικής δημιουργίας, και τονίζει ότι η
προστασία τους εξασφαλίζει τη διατήρηση και την
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ανάπτυξη της δημιουργικότητας προς το συμφέρον των
δημιουργών, της παραγωγής πολιτιστικών αγαθών, των
καταναλωτών

και

ολόκληρου

του

κοινωνικού

συνόλου "

( 11 ) ότι, για να καθιερωθεί υψηλό επίπεδο προστασίας, το
οποίο να ανταποκρίνεται συγχρόνως τόσο στις απαιτή
σεις της εσωτερικής αγοράς όσο και στην ανάγκη δημι
ουργίας νομικού πλαισίου που να ευνοεί την αρμονική
ανάπτυξη της λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής δημιουρ
γικότητας στην Κοινότητα, η διάρκεια προστασίας του
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να εναρ
μονιστεί σε εβδομήντα έτη μετά το θάνατο του δημι
ουργού ή σε εβδομήντα έτη αφότου το έργο κατέστη
νομίμως προσιτό στο κοινό, και η διάρκεια προστασίας
των συγγενών δικαιωμάτων σε πενήντα έτη μετά το
γενεσιουργό γεγονός '

( 12) ότι οι συλλογές προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο
2 παράγραφος 5 της Σύμβασης της Βέρνης όταν, λόγω
της επιλογής και διαρρυθμίσεως του περιεχομένου
τους, αποτελούν πνευματικές δημιουργίες * ότι τα έργα
αυτά προστατεύονται ως τοιαύτα, υπό την επιφύλαξη
του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά
καθένα από τα έργα που αποτελούν τμήμα αυτών των
συλλογών ' ότι, συνεπώς, για τα έργα που περιλαμβά
ονται σε συλλογές, πρέπει να μπορούν να ισχύουν
ειδικές διάρκειες προστασίας "

( 13) ότι, σε όλες τις περιπτώσεις που έχει εξακριβωθεί ότι
ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα είναι δημιουργοί,
η διάρκεια προστασίας πρέπει να υπολογίζεται από το
θάνατό τους " ότι το θέμα της πατρότητας του συνόλου
ή μέρους ενός έργου αποτελεί πραγματικό περιστατικό
που θα πρέπει, ενδεχομένως, να αποφασίζεται από τα
εθνικά δικαστήρια '

( 14) ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης και τη Σύμ
βαση της Ρώμης, η διάρκεια προστασίας πρέπει να υπο
λογίζεται από 1ης Ιανουαρίου του έτους το οποίο ακο
λουθεί το σχετικό γενεσιουργό γεγονός·

( 15) ότι το άρθρο της οδηγίας 91 /250/EOK του Συμβουλίου
της 14ης Μαΐου 1991 για τη νομική προστασία των
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ('), προ
βλέπει ότι τα κράτη μέλη προστατεύουν τα προγράμ
ματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, με βάση το
δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ως λογοτεχνικά
έργα, κατά την έννοια της Σύμβασης της Βέρνης ' ότι η
παρούσα οδηγία εναρμονίζει τη διάρκεια προστασίας
των λογοτεχνικών έργων στην Κοινότητα ' ότι ενδεί
κνυται, επομένως, να καταργηθεί το άρθρο 8 της οδη
γίας 91 /250/ EOK, το οποίο διευθετεί μόνο προσωρινά
τη διάρκεια προστασίας των προγραμμάτων των ηλε
κτρονικών υπολογιστών *
( 16) ότι τα άρθρα 11 και 12 της οδηγίας 92/ IOO/EOK του
Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1992 σχετικά με το
δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορι
σμένα δικαιώματα συγγενή προς την πνευματική ιδιο
κτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας (2),
προβλέπουν μόνον ελάχιστες διάρκειες προστασίας,
(') ΕΕ αριθ. L 122 της 17. 5. 1991 , σ. 42.
(2) ΕΕ αρι9. L 346 της 27 . 11 . 1992, σ. 61 .
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υπό την επιφύλαξη μελλοντικής εναρμόνισης ' ότι η
παρούσα οδηγία προβλέπει περαιτέρω εναρμόνιση " ότι,
ενδείκνυται, συνεπώς, να καταργηθούν τα εν λόγω
άρθρα *

( 17) ότι η προστασία των φωτογραφιών στα κράτη μέλη
διέπεται από ποικίλα καθεστώτα * ότι, για να εξασφα
λιστεί επαρκής βαθμός εναρμόνισης της διάρκειας προ
στασίας των φωτογραφικών έργων, ιδίως εκείνων τα
οποία, λόγω του καλλιτεχνικού ή επαγγελματικού τους
χαρακτήρα, έχουν σημασία για την εσωτερική αγορά,
είναι ανάγκη να καθοριστεί το επίπεδο πρωτοτυπίας
που απαιταίται από την παρούσα οδηγία * ότι ένα
φωτογραφικό έργο κατά την έννοια της Σύμβασης της
Βέρνης θεωρείται πρωτότυπο εφόσον είναι αποτέλεσμα
προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού του
και αντανακλά την προσωπικότητά του, χωρίς να λαμ
βάνονται υπόψη άλλα κριτήρια όπως η αξία ή o
σκοπός * ότι η προστασία άλλων φωτογραφιών πρέπει
να μπορεί να ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο *
( 18) ότι, για να αποφευχθούν διαφορές στη διάρκεια προ
στασίας, όσον αφορά τα συγγενή δικαιώματα, είναι
ανάγκη να προβλεφθεί η αυτή χρονική αφετηρία για
τον υπολογισμό της διάρκειας σε ολόκληρη την Κοινό
τητα * ότι η ερμηνεία ή εκτέλεση, η υλική ενσωμάτωση,
η μετάδοση, η νόμιμη δημοσίευση και η νόμιμη παρου
σίαση στο κοινό, δηλαδή o τρόπος με τον οποίο καθί
σταται ένα αντικείμενο συγγενούς δικαιώματος αντι
ληπτό καθ' οιονδήποτε τρόπο στους ανθρώπους εν
γένει, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολο
γισμό της διάρκειας προστασίας, ανεξάρτητα από τη
χώρα όπου πραγματοποιείται η εν λόγω ερμηνεία ή
εκτέλεση, υλική ενσωμάτωση, μετάδοση, νόμιμη δημο
σίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο κοινό '
( 19) ότι τα δικαιώματα των ραδιοτηλεπτικών οργανισμών
επί των εκπομπών τους, ανεξάρτητα αν αυτές μεταδί
δονται ενσυρμάτως ή εναέρια, συμπεριλαμβανομένης
της καλωδιακής ή της δορυφορικής μετάδοσης, δεν
πρέπει να είναι διηνεκή ' ότι, για το λόγο αυτό, είναι
απαραίτητο η διάρκεια της προστασίας να αρχίζει
μόνον από την πρώτη μετάδοση συγκεκριμένης
εκπομπής " ότι η διάταξη αυτή έχει την έννοια ότι
πρέπει να αποφευχθεί η έναρξη νέας προθεσμίας σε
περιπτώσεις όπου μία εκπομπή είναι ίδια με κάποια
προηγούμενη *

(20) ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να
διατηρούν ή να θεσπίζουν άλλα δικαιώματα συγγενή
προς το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως σε
σχέση με την προστασία σχολιασμένων και επιστημο
νικών δημοσιεύσεων * ότι, για να εξασφαλιστεί η δια
φάνεια σε κοινοτικό επίπεδο, είναι πάντως απαραίτητη
η ενημέρωση της Επιτροπής από τα κράτη μέλη που
θεσπίζουν νέα συγγενή δικαιώματα *
(21 ) ότι είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι η εναρμόνιση
που προβλέπει η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα
ηθικά δικαιώματα *
(22) ότι για τα έργα, η χώρα προέλευσης των οποίων είναι
τρίτη χώρα, κατά την έννοια της Σύμβασης της Βέρνης,
και o δημιουργός των οποίων δεν είναι υπήκοος της
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Κοινότητας, συντρέχει λόγος να εφαρμόζεται η σύ
γκριση ανάμεσα στις διάρκειες προστασίας, χωρίς
όμως η παρεχόμενη στην Κοινότητα διάρκεια να
μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια που καθορίζει η
παρούσα οδηγία '
(23) ότι, όταν o δικαιούχος δεν είναι υπήκοος της Κοινό
τητας, αλλά δικαιούται προστασίας δυνάμει διεθνούς
συμφωνίας, η διάρκεια προστασίας των συγγενών
δικαιωμάτων πρέπει να είναι η ίδια με αυτή που ορί
ζεται από την παρούσα οδηγία, χωρίς όμως να μπορεί
να υπερβαίνει τη διάρκεια προστασίας που καθορίζεται
στη χώρα της οποίας o δικαιούχος είναι υπήκοος·

(24) ότι η σύγκριση ανάμεσα στις διάρκειες προστασίας δεν
πρέπει να καταλήγει σε σύγκρουση των κρατών μελών
με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους '
(25) ότι, για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η
παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμοσθεί από την 1η Ιου
λίου 1995

(26) ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να
θεσπίζουν διατάξεις σχετικά με την ερμηνεία, προσαρ
μογή και περαιτέρω εκτέλεση συμβάσεων για την εκμε
τάλλευση προστατευομένων έργων και άλλων αντικει
μένων προστασίας, οι οποίες είχαν συναφθεί πριν από
την παράταση της διάρκειας προστασίας η οποία προ
κύπτει από την παρούσα οδηγία '
(27) ότι o σεβασμός την κεκτημένων δικαιωμάτων και της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης αποτελεί μέρος της κοι

νοτικής έννομης τάξης ' ότι τα κράτη μέλη πρέπει να
μπορούν, ιδίως, να προβλέπουν ότι, σε ορισμένες περι
πτώσεις, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και
τα συγγενή δικαιώματα τα οποία αποκαθίστανται
κατ' εφαρμογήν της παρούσας οδηγίας, δεν μπορούν να
καταλήγουν σε πληρωμές καταβαλλόμενες από πρό
σωπα που καλή τη πίστει ανάλαβαν την εκμετάλλευση
των έργων τον καιρό που τα εν λόγω έργα ήσαν κτήμα
του δημοσίου,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρ$ρο 1
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για την ταυτότητα του ή αν o δημιουργός αποκαλύψει την
ταυτότητα του κατά την περίοδο που αναφέρεται στη πρώτη
πρόταση, εφαρμόζεται η διάρκεια της προστασίας που ορί
ζεται στη παράγραφο 1 .
4. Όταν σε κράτος μέλος προβλέπονται ιδιαίτερες διατά
ξεις σχετικά με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας όσον
αφορά τα συλλογικά έργα ή για τον ορισμό νομικού προ
σώπου ως δικαιούχου, η διάρκεια προστασίας υπολογίζεται
σύμφωνα με την παράγραφο 3, εκτός εάν είναι εξακριβω
μένη η ταυτότητα των φυσικών προσώπων που δημιούρ
γησαν το έργο στις μορφές του έργου που κατέστησαν προ
σιτές στο κοινό. H παρούσα παράγραφος ισχύει με την επι
φύλαξη των δικαιωμάτων των συγγραφέων με εξακριβωμένη
ταυτότητα, των οποίων οι προσδιορισμένες συμβολές περι
λαμβάνονται στα έργα αυτά ' για τις εν λόγω συμβολές,
ισχύει η παράγραφος 1 ή η παράγραφος 2.

5 . Όταν ένα έργο δημοσιεύεται σε τόμους, τμήματα,
τεύχη, αριθμούς ή επεισόδια, και η διάρκεια προστασίας
αρχίζει από τη στιγμή που το έργο κατέστη νομίμως προ
σιτό στο κοινό, η διάρκεια προστασίας υπολογίζεται για
κάθε μέρος χωριστά.
6. Στην περίπτωση έργων, η διάρκεια προστασίας των
οποίων δεν έχει υπολογιστεί μετά το θάνατο του δημι
ουργού ή των δημιουργών και τα οποία δεν κατέστησαν
νομίμως προσιτά στο κοινό μέσα σε εβδομήντα χρόνια από
τη δημιουργία τους, η προστασία λήγει.

Άρϋρο 2
Κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα
1 . O κύριος σκηνοθέτης ενός κινηματογραφικού ή οπτι
κοακουστικού έργου θεωρείται ως δημιουργός του ή ένας
από τους δημιουργούς του. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα
να ορίσουν και άλλους συνδημιουργούς.
2. H διάρκεια προστασίας ενός κινηματογραφικού ή οπτι
κοακουστικού έργου λήγει εβδομήντα έτη μετά το θάνατο
του τελευταίου επιζώντος μεταξύ των ακόλουθων προ

σώπων, είτα τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί συνδημιουργοί
είτε όχι : του κύριου σκηνοθέτη, του σεναριογράφου, του
συγγραφέα των διαλόγων και του συνθέτη της μουσικής
που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο κινηματο
γραφικό ή οπτικοακουστικό έργο.

Διάρκεια των δικαιωμάτων του δημιουργού
1 . Τα δικαιώματα ενός δημιουργού λογοτεχνικού ή καλ
λιτεχνικού έργου κατά την έννοια του άρθρου 2 της Σύμ
βασης της Βέρνης προστατεύονται καθόλη τη διάρκεια της
ζωής του δημιουργού και εβδομήντα έτη μετά το θάνατο
του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατά την οποία το
έργο κατέστη νομίμως προσιτό στο κοινό.
2 . Σε περίπτωση έργου κοινής δημιουργίας, η διάρκεια
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται από το
θάνατο του τελευταίου επιζώντος δημιουργού.
3 . Για τα ανώνυμα ή ψευδώνυμα έργα, η διάρκεια προ
στασίας είναι εβδομήντα έτη αφότου το έργο κατέστη
νομίμως προσιτό στο κοινό. Πάντως, όταν το υιοθετηθέν
από το δημιουργό ψευδώνυμο δεν αφήνει καμία αμφιβολία

Άράρο 3
Διάρκεια των συγγενών δικαιωμάτων
1 . Τα δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκετελεστών καλλι
τεχνών αποσβέννυνται πενήντα χρόνια μετά την ημερομηνία
της ερμηνείας ή εκτέλεσης. Ωστόσο, αν εντός της περιόδου
αυτής γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν λόγω ερμηνείας ή
εκτέλεσης, τα δικαιώματα αποσβέννυνται πενήντα χρόνια
από την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της
πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια
έγινε πρώτη.

2 . Τα δικαιώματα των παραγωγών φωνογραφημάτων
αποσβέννυνται πενήντα χρόνια μετά την υλική ενσωμά
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τωση. Ωστόσο, αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση του φωνογραφήματος
στο κοινό, τα δικαιώματα αποσβέννυνται πενήντα χρόνια

από την ημερομηνία αυτής της πρώτης δημοσίευσης ή αυτής
της πρώτης παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια
έγινε πρώτη.
3.

Τα δικαιώματα των παραγωγών της πρώτης υλικής

ενσωμάτωσης ταινίας αποσβέννυνται πενήντα χρόνια από
την ενσωμάτωση. Ωστόσο, αν εντός της περιόδου αυτής
γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση της ταινίας
στο κοινό, τα δικαιώματα αποσβέννυνται πενήντα χρόνια
μετά την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της
πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια
έγινε πρώτη. Ως «ταινία» νοείται κινηματογραφικό ή οπτι
κοακουστικό έργο ή κινούμενες εικόνες, ανεξάρτητα από το
αν συνοδεύονται από ήχο ή όχι.
4. Τα δικαιώματα των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών
αποσβέννυνται πενήντα χρόνια μετά την πρώτη μετάδοση
μιας εκπομπής, είτε αυτή μεταδίδεται ενσυρμάτως είτε
ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυ
φορικής μετάδοσης.

Άράρο 4

24. 11.93

διάρκεια προστασίας την οποία χορηγούν τα κράτη μέλη

λήγει κατά την ημερομηνία λήξεως της προστασίας που
χορηγείται στη χώρα προελεύσεως του έργου, χωρίς να είναι
δυνατή υπέρβαση της διάρκειας που καθορίζεται από το
άρθρο 1 .
2. Οι διάρκειες προστασίας που καθορίζονται από το
άρθρο 3 ισχύουν και για τους δικαιούχους που δεν είναι
υπήκοοι της Κοινότητας, εφόσον τα κράτη μέλη τους χορη
γούν προστασία. Ωστόσο, με την επιφύλαξη των διεθνών
υποχρεώσεων των κρατών μελών, η διάρκεια προστασίας
που χορηγείται από τα κράτη μέλη δεν μπορεί να λήγει
αργότερα από την ημερομηνία λήξης της προστασίας που
χορηγείται στη χώρα της οποίας o δικαιούχος είναι υπήκοος
και δεν μπορεί να υπερβαίνει την προβλεπόμενη από το
άρθρο 3 διάρκεια.
3 . Κράτη μέλη τα οποία, κατά την ημερομηνία εκδόσεως
της παρούσας οδηγίας, ιδίως λόγω των διεθνών τους υπο
χρεώσεων, χορηγούν προστασία μεγαλύτερης διάρκειας από
εκείνη η οποία απορρέει, ενδεχομένως, από τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2, μπορούν να διατηρούν αυτή την
προστασία έως τη σύναψη διεθνών συμφωνιών για τη διάρ
κεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
ή των συγγενών δικαιωμάτων.

Προστασία προτέρως αδημοσίευτων έργων

Άράρο 8

Κάθε πρόσωπο το οποίο, μετά τη λήξη της προστασίας του
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, για πρώτη φορά
δημοσιεύει νομίμως ή παρουσιάζει νομίμως στο κοινό, έργο
προτέρως αδημοσίευτο, δικαιούνται προστασίας ανάλογης
με τα οικονομικά δικαιώματα του δημιουργού. H διάρκεια
προστασίας των δικαιωμάτων αυτών είναι είκοσι πέντε έτη
από τη στιγμή που για πρώτη φορά το έργο δημοσιεύθηκε
νομίμως ή παρουσιάστηκε νομίμως στο κοινό.

Οι διάρκειες που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία
υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται
του γενεσιουργού γεγονότος.

Άρ&ρο 5

Ηθικά δικαιώματα

Σχολιασμένες και επιστημονικές δημοσιεύσεις

H παρούσα οδηγία δεν θίγει τις περί ηθικών δικαιωμάτων
διατάξεις των κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προστατεύουν τις σχολιασμένες
και επιστημονικές δημοσιεύσεις έργων που έχουν γίνει
κτήμα του δημοσίου. H μέγιστη διάρκεια προστασίας αυτών
των δικαιωμάτων είναι τριάντα έτη από τη στιγμή που το
έργο δημοσιεύθηκε νομίμως για πρώτη φορά.

Αράρο 10

Άράρο 6
Προστασία των φωτογραφιών

Οι φωτογραφίες που είναι πρωτότυπες, με την έννοια ότι
είναι αποτέλεσμα προσωπικής πνευματικής εργασίας του
δημιουργού τους, προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 1 .
H παροχή της προστασίας δεν εξαρτάται από την εφαρμογή
κανενός άλλου κριτηρίου. Τα κράτη μέλη μπορούν να προ
βλέπουν την προστασία άλλων φωτογραφιών.

Άρ$ρο 7
Προστασία έναντι τρίτων χωρών
1 . Όταν η χώρα προελεύσεως ενός έργου, κατά την
έννοια της Σύμβασης της Βέρνης, είναι τρίτη χώρα και o
δημιουργός του έργου δεν είναι υπήκοος της Κοινότητας, η

Υπολογισμός των προθεσμιών

Άράρο 9

Χρονική ισχύς

1 . Όταν η διάρκεια προστασίας, η οποία είναι μεγαλύ
τερη από την αντίστοιχη διάρκεια που προβλέπεται από την
παρούσα οδηγία, έχει αρχίσει ήδη σε κράτος μέλος κατά
την αναφερόμενη στο άρθρο 13 παράγραφος 1 ημερομηνία,
η παρούσα οδηγία δεν έχει ως αποτέλεσμα τη σύντμηση
αυτής της διάρκειας προστασίας στο εν λόγω κράτος μέλος.
2. H διάρκεια προστασίας που προβλέπεται από την
παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα έργα και αντικεί
μενα προστασίας που προστατεύονται σε ένα τουλάχιστον
κράτος μέλος, κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στο
άρθρο 13 παράγραφος 1 , κατ' εφαρμογή εθνικών διατάξεων
για το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα συγγενή
δικαιώματα, ή πληρούν τα κριτήρια προστασίας βάσει της
οδηγίας 92/ IOO/ EOK.

3 . H παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη των πρά
ξεων εκμετάλλευσης που έλαβαν χώρα πριν από την ήμερο
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Αρθρο 13

μηνία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 . Τα
κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις προκειμένου

Γενικές διατάξεις

να προστατεύουν, ιδίως, τα κεκτημένα δικαιώματα τρίτων.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν τις διατά
ξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στα κινηματογραφικά ή
οπτικοακουστικά έργα τα οποία παρήχθησαν πριν από την
1η Ιουλίου 1994.

5 . Τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν την ημερο
μηνία από την οποία θα εφαρμόζεται το άρθρο 2, με την
προϋπόθεση ότι η ημερομηνία αυτή δεν θα είναι μεταγενέ
στερη της 1ης Ιουλίου 1997.
Αρθρο 11
Τεχνική προσαρμογή
1.

Το άρθρο 8 της οδηγίας 91 /250/EOK καταργείται.

2.

Τα άρθρα 11 και 12 της οδηγίας 92/ 100/EOK καταρ

γούνται.
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1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθε
τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμ
μορφωθούν με τα άρθρα 1 έως 11 της παρούσας οδηγίας
πριν από την 1η Ιουλίου 1995.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι

λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή εκδίδονται
από τα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείμενα
των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στο
πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

2.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 12 από την ημε

ρομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας.

Αρθρο 14

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στο κράτη μέλη.
Αρθρο 12
Διαδικασία κοινοποίησης

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε
κυβερνητικό σχέδιο για τη χορήγηση νέων συγγενών δικαι
ωμάτων, προσδιορίζοντας τους βασικούς λόγους που δικαιο
λογούν την εισαγωγή τους και την προβλεπόμενη διάρκεια
προστασίας τους.

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1993 .

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
R. URBAIN

