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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Μαιον 1991
για τη νομική προστασία των ηρογραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

(91/250/EOK)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 1 00A,

την πρόταση της Επιτροπής ('),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας :

ότι τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν έχουν
σήμερα σαφή προστασία σε όλα τα κράτη μέλη από την
ισχύουσα νομοθεσία και αυτή η προστασία, όπου υπάρχει,
έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά·
ότι η κατάρτιση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
απαιτεί την ανάλωση σημαντικών ανθρώπινων, τεχνικών
και οικονομικών πόρων, ενώ τα προγράμματα ηλεκτρο
νικών υπολογιστών μπορούν να αντιγραφούν με μικρό
μέρος του κόστους που απαιτείται για την ανεξάρτητη
κατάρτισή τους·

ότι τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών διαδραμα
τίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο σε ένα ευρύ φάσμα
βιομηχανικών κλάδων και, κατά συνέπεια, η τεχνολογία
των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να
θεωρηθεί ότι έχει θεμελιώδη σημασία για τη βιομηχανική
ανάπτυξη της Κοινότητας·
ότι ορισμένες διαφορές στη νομική προστασία των
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που παρέχεται
από τις νομοθεσίες των κρατών μελών, έχουν άμεσα και

αρνητικά αποτελέσματα στη λειτουργία της κοινής αγορας
όσον αφορά τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
και αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να γίνουν μεγαλύ
τερες, καθώς τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ νέες νομοθετι
κές διατάξεις επί του θέματος ·

ότι οι υπάρχουσες διαφορές που έχουν τέτοια αποτελέ
σματα πρέπει να εκλείψουν και να εμποδιστεί η δημιουργία
νέων, ενώ διαφορές που δεν επηρεάζουν δυσμενώς τη
λειτουργία της κοινής αγοράς σε μεγάλο βαθμό δεν χρειάζε
ται να εκλείψουν ή να εμποδίζεται η δημιουργία τους·

ότι, κατά συνέπεια, το νομικό πλαίσιο της Κοινότητας για
την προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογι
στών μπορεί να περιοριστεί, κατά πρώτον, στην καθιέρωση
υποχρέωσης των κρατών μελών για παροχή προστασίας στα
προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών σαν λογοτεχνικά
έργα βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας,
και περαιτέρω, στον καθορισμό του υποκειμένου και του
αντικειμένου της προστασίας, των αποκλειστικών δικαιω
μάτων στα οποία τα προστατευόμενα πρόσωπα μπορούν να
βασίζονται για να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν ορισμένες
πράξεις και της χρονικής διάρκειας της προστασίας ·

ότι, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, o όρος
«πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή» περιλαμβάνει
προγράμματα κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και εκείνων
που είναι ενσωματωμένα στο υλικό · ότι o όρος αυτός περι
λαμβάνει επίσης προπαρασκευαστική εργασία σχεδιασμού
που οδηγεί στην κατάρτιση ενός προγράμματος ηλεκτρονι
κού υπολογιστή εφόσον η φύση της προπαρασκευαστικής
εργασίας είναι τέτοια που το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού
υπολογιστή μπορεί να προκύψει από αυτή σε ένα υστερό
τερο στάδιο ·

ότι, όσον αφορά τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία προσ
διορίζεται κατά πόσο ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολο
γιστή αποτελεί ή όχι πρωτότυπο έργο, δεν πρέπει να εφαρ
μόζεται έλεγχος της ποιοτικής ή αισθητικής αξίας του
προγράμματος ·

(') ΕΕ αριθ. C 91 της 12 . 4 . 1989, σ. 4 και
ΕΕ αριθ. C 320 της 20. 12. 1990, σ. 22.

(2) ΕΕ αριθ. C 231 της 17 . 9 . 1990, σ. 78 και απόφαση της 17ης Απρι
λίου 1991 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ αριθ. C 329 της 30. 12. 1989, σ. 4.



17 . 5 . 91 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 122/43

ότι η Κοινότητα έχει αναλάβει δέσμευση να προωθήσει τη
διεθνή τυποποίηση ·

ότι η λειτουργία ενός προγράμματος ηλεκτρονικών υπολογι
στών είναι η επικοινωνία και η συνεργασία με τις άλλες
μονάδες ενός συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών και
με τους χρήστες και, για το σκοπό αυτό, απαιτείται μια
λογική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υλική διασύνδεση και
διάλογος, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα στοιχεία
του λογισμικού και του υλικού να συνεργαστούν με άλλα
λογισμικά και υλικά καθώς και χρήστες με όλους τους
τρόπους λειτουργίας τους ·

ότι τα μέρη του προγράμματος τα οποία εξασφαλίζουν την
εν λόγω διασύνδεση και τον διάλογο μεταξύ των στοιχείων
υλικού και λογισμικού, είναι γενικά γνωστά σαν «συστή
ματα διασύνδεσης» ·

ότι η διασύνδεση και o διάλογος αυτός είναι γενικά γνωστά
«διαλειτουργικότητα» · ότι η εν λόγω διαλειτουργικότητα
μπορεί να ορισθεί σαν η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφο
ριών και αμοιβαίας χρησιμοποίσης των πληροφοριών που
έχουν ανταλλαγεί·

ότι , για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, πρέπει να διευ
κρινιστεί ότι προστατεύεται μόνο η έκφραση ενός προγράμ
ματος ηλεκτρονικών υπολογιστών και ότι οι ιδέες και οι
αρχές στις οποίες βασίζεται οποιοδήποτε στοιχείο του
προγράμματος, περιλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες
βασίζονται τα συστήματα διασύνδεσης, δεν προστατεύονται
με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει της
παρούσας οδηγίας·

ότι, σύμφωνα με την αρχή αυτή της πνευματικής ιδιοκτη
σίας, στο βαθμό που η λογική, οι αλγόριθμοι και οι
γλώσσες προγραμματισμού περιλαμβάνουν ιδέες και αρχές,
αυτές οι ιδέες και αρχές δεν προστατεύονται με την
παρούσα οδηγία ·

ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τη νομολογία των
κρατών μελών και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής
ιδιοκτησίας, η έκφραση αυτών των ιδεών και αρχών πρέπει
να προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ·

ότι, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, o όρος «εκμί
σθωση» σημαίνει τη διάθεση προς χρήση, για περιορισμένο
χρονικό διάστημα και για κερδοσκοπικούς σκοπούς, ενός
προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή αντιγράφου
του · ότι o όρος αυτός δεν περιλαμβάνει τον δανεισμό στο
κοινό, που δεν εμπίπτει, κατά συνέπεια, στο πεδίο εφαρμο
γής της παρούσας οδηγίας ·

ότι, στην περίπτωση του προγράμματος ηλεκτρονικού
υπολογιστή, πρέπει να προβλεφθεί μια περιορισμένη εξαί
ρεση στα αποκλειστικά δικαιώματα του δημιουργού να
απαγορεύει τη χωρίς άδεια αναπαραγωγή του έργου του,
προκειμένου να επιτρέπεται η αναπαραγωγή που είναι
τεχνικά αναγκαία για τη χρήση του προγράμματος αυτού
από το πρόσωπο που το απέκτησε νομίμως·

ότι τούτο σημαίνει ότι οι πράξεις φόρτωσης και εκτέλεσης
που απαιτούνται για τη χρησιμοποίηση ενός αντιγράφου
νομίμως αποκτηθέντως προγράμματος, καθώς και η πράξη
διόρθωσης των σφαλμάτων του, δεν δύνανται να απαγορευ
θούν συμβατικώς · ότι, ελλείψει ειδικών συμβατικών διατά
ξεων, και ιδίως σε περίπτωση πώλησης ενός αντιγράφου του
προγράμματος, οποιαδήποτε άλλη πράξη που είναι αναγ

καία για τη χρησιμοποίηση του αντιγράφου ενός προγράμ
ματος μπορεί να εκτελεστεί, στα πλαίσια του προβλεπόμε
νου σκοπού της, από το πρόσωπο που απέκτησε το αντί
γραφο αυτό νομίμως·

ότι δεν πρέπει να απαγορευθεί στο πρόσωπο που έχει το
δικαίωμα της χρήσης ενός προγράμματος ηλεκτρονικού
υπολογιστή, η διενέργεια των πράξεων που είναι αναγκαίες
για την παρακολούθηση, μελέτη ή δοκιμή της λειτουργίας
του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι πράξεις
αυτές δεν αποτελούν προσβολή του δικαιώματος πνευματι
κής ιδιοκτησίας επί του προγράμματος·

ότι χωρίς άδεια αναπαραγωγή, μετάφραση, προσαρμογή ή
μετατροπή της μορφής του κώδικα με τον οποίο έχει δοθεί
ένα αντίγραφο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή,
αποτελεί προσβολή των αποκλειστικών δικαιωμάτων του
δημιουργού ·

ότι, εντούτοις, υπό ορισμένες συνθήκες, η εν λόγω αναπαρα
γωγή του κώδικα και η μετάφραση της μορφής του, κατά
την έννοια του άρθρου 4 στοιχεία α) και β), μπορεί να είναι
απαραίτητες για τη λήψη των πληροφοριών που χρειάζονται
για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας ενός ανεξάρτητα
δημιουργηθέντος προγράμματος με άλλα προγράμματα ·

ότι, μόνο στις περιορισμένες αυτές περιπτώσεις η διενέρ
γεια των πράξεων αναπαραγωγής και μετάφρασης εκ μέρους
ή εξ ονόματος προσώπου που έχει δικαίωμα χρήσης αντι
γράφου του προγράμματος πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι
θεμιτή και σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη, και πρέπει
συνεπώς να μην απαιτείται άδεια του δικαιούχου ·

ότι ένας στόχος της εξαίρεσης αυτής είναι να επιτραπεί η
διασύνδεση όλων των στοιχείων ενός συστήματος ηλεκτρο
νικού υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές, προκειμέ
νου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ομού ·

ότι, η εν λόγω εξαίρεση από τα αποκλειστικά δικαιώματα
του δημιουργού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο
που προσβάλλει τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου ή
που έρχεται σε σύγκρουση με τη συνήθη εκμετάλλευση του
προγράμματος ·

ότι, προκειμένου να υπάρχει εναρμόνιση με τις διατάξεις
της σύμβασης της Βέρνης για την προστασία των λογοτε
χνικών και καλλιτεχνικών έργων, η διάρκεια της προστα
σίας πρέπει να καλύπτει τη ζωή του δημιουργού και 50 έτη
από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου του θανάτου του
έτους, ή, σε περίπτωση ανώνυμου ή ψευδώνυμου έργου, 50
έτη από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου της πρώτης δημο
σίευσης του έργου έτους ·

ότι η προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογι
στών βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας
δεν θα πρέπει να εμποδίζει, σε ορισμένες περιπτώσεις την
παροχή άλλων μορφών προστασίας· ότι, όμως, όλες οι
συμβατικές διατάξεις που αντιβαίνουν στο άρθρο 6 ή στις
εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφοι 2 και 3
είναι άκυρες·

ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας ισχύουν με την
επιφύλαξη των κανόνων ανταγωνισμού που εκτίθεται στα
άρθρα 85 και 86 της συνθήκης σε περίπτωση που κάποιος
προμηθευτής με δεσπόζουσα θέση αρνηθεί να παραχωρήσει
στοιχεία απαραίτητα για την διαλειτουργικότητα όπως
ορίζεται στην παρούσα οδηγία ·
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ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να ισχύουν με
την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων κοινοτικού δικαίου
που έχουν ήδη θεσπιστεί σχετικά με τη δημοσίευση των
συστημάτων διασύνδεσης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών
ή αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με την τυποποίηση
στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και των τηλεπι
κοινωνιών ·

ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις παρεκκλίσεις που
προβλέπονται από τις εθνικές νομοθεσιές, κατ' εφαρμογή
της σύμβασης της Βέρνης, ως προς τα σημεία που δεν ρυθμί
ζονται από την παρούσα οδηγία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

3 . Στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού
υπολογιστή δημιουργείται από υπάλληλο κατά την εκτέ
λεση των καθηκόντων του ή σύμφωνα με τις οδηγίες που
του έχει δώσει o εργοδότης του, o εργοδότης δικαιούται να
ασκεί αποκλειστικά όλες τις περιουσιακές εξουσίες επί του
ούτως δημιουργηθέντος προγράμματος εκτός εάν με
σύμβαση ορίζεται διαφορετικά.

ΆρSρο 3

Πρόσωπα δικαιούμενα προστασίας

Προστασία παρέχεται σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία περί πνευματι
κής ιδιοκτησίας όπως εφαρμόζεται στα λογοτεχνικά έργα.

ΆρSρο 4

Πράξεις που υπόκεινται σε άδεια του δικαιούχου

Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6, στα αποκλειστικά
δικαιώματα του δικαιούχου κατά την έννοια του άρθρου 2,
περιλαμβάνεται το δικαίωμα να πραγματοποιεί ή να παρέ
χει άδεια για :
α) οριστική ή προσωρινή αναπαραγωγή του προγράμματος
ηλεκτρονικού υπολογιστή, με κάθε μέσο και μορφή, εν
όλω ή εν μέρει. Εφόσον η φόρτωση, η εμφάνιση στην
οθόνη, η εκτέλεση, η μεταβίβαση ή η αποθήκευση του
προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, απαιτούν
τέτοια αναπαραγωγή, οι πράξεις αυτές υπόκεινται σε
άδεια εκ μέρους του δικαιούχου ·

β) μετάφραση, προσαρμογή, διαρρύθμιση ή οποιαδήποτε
άλλη μετατροπή του προγράμματος ηλεκτρονικού
υπολογιστή και αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων του,
με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του προσώπου που
τροποποιεί το πρόγραμμα ·

γ) οποιαδήποτε μορφή διανομής στο κοινό, συμπεριλαμβα
νομένης της εκμίσθωσης, του πρωτότυπου προγράμματος
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή των αντιγράφων του. H
πρώτη πώληση στην Κοινότητα αντιγράφου ενός
προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή από τον δικαι
ούχο του ή με τη συγκατάθεσή του, εξαντλεί το δικαί
ωμα διανομής του αντιγράφου αυτού εντός της Κοινό
τητας, εξαιρουμένου του δικαιώματος ελέγχου περαιτέρω
εκμίσθωσης του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογι
στή ή αντιγράφου του.

ΆρSρο 5

Εξαιρέσεις από τις πράξεις που υπόκεινται σε άδεια

1 . Ελλείψει ειδικών συμβατικών διατάξεων, δεν απαι
τείται η άδεια τού δικαιούχου για τις πράξεις που απαριθ
μούνται στο άρθρο 4 στοιχεία α) και β), όταν αυτές είναι
αναγκαίες για την κατά προορισμό χρησιμοποίηση του
προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή από το πρόσωπο
που το απέκτησε νομίμως συμπεριλαμβανομένης της διόρ
θωσης σφαλμάτων.

2. H δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου από πρόσωπο
που έχει δικαίωμα χρήσης του προγράμματος ηλεκτρονικού
υπολογιστή δεν μπορεί να εμποδίζεται συμβατικώς στο
μέτρο που είναι απαραίτητο γιά τη χρήση αυτή.

ΆρSρο 1

Αντικείμενο της προστασίας

1 . Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα
κράτη μέλη προστατεύουν τα προγράμματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σαν
λογοτεχνικά έργα κατά την έννοια της σύμβασης της
Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτε
χνικών έργων. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, o
όρος «προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών» περιλαμ
βάνει και το προπαρασκευαστικό υλικό σχεδιασμού τους.

2. H προστασία σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ισχύει
για κάθε μορφή έκφρασης ενός προγράμματος ηλεκτρονι
κού υπολογιστή. Οι ιδέες και οι αρχές στις οποίες βασίζεται
οποιοδήποτε στοιχείο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολο
γιστή, περιλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες βασί
ζονται τα συστήματα διασύνδεσής του, δεν προστατεύονται
με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει της
παρούσας οδηγίας.

3 . Ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή προστα
τεύεται εφόσον είναι πρωτότυπο, με την έννοια ότι είναι
αποτέλεσμα προσωπικής πνευματικής εργασίας τού δημι
ουργού του. H παροχή της προστασίας δεν εξαρτάται από
την εφαρμογή κανενός άλλου κριτηρίου.

ΆρSρο 2

Δημιουργός του προγράμματος

1 . Δημιουργός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή
είναι το φυσικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών προσώπων που
έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα ή, εφόσον επιτρέπεται από
τη νομοθεσία του κράτους μέλους, το νομικό πρόσωπο που
ορίζεται ως δικαιούχος από τη νομοθεσία αυτή. Σε περί
πτωση που η νομοθεσία του κράτους μέλους αναγνωρίζει
συλλογικά έργα, δημιουργός θεωρείται το πρόσωπο το
οποίο αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους
ότι έχει δημιουργήσει το έργο.

2. Όταν ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει
δημιουργηθεί από κοινού από ομάδα φυσικών προσώπων,
τα αποκλειστικά δικαιώματα ανήκουν από κοινού στα
πρόσωπα αυτά.
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3 . Το πρόσωπο που έχει δικαίωμα χρήσης του αντιγρά
φου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή δικαιούται,
χωρίς την άδεια του δικαιούχου, να παρακολουθεί, να
μελετά ή να δοκιμάζει τη λειτουργία του προγράμματος
αυτού, προκειμένου να εντοπίσει τις ιδέες και αρχές που
αποτελούν τη βάση του οποιουδήποτε στοιχείου του
προγράμματος εάν οι ενέργειες αυτές γίνονται κατά τη
διάρκεια πράξης φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέ
λεσης, μεταβίβασης ή αποθήκευσης του προγράμματος
ηλεκτρονικού υπολογιστή την οποία δικαιούται να διενερ
γήσει.

Άρθρο 6
Αντίστροφη μεταγλώττιση

1 . Δεν απαιτείται άδεια του δικαιούχου εφόσον η αναπα
ραγωγή του κώδικα και η τροποποίηση της μορφής του
κατά την έννοια του άρθρου 4 στοιχεία α) και β), είναι
αναγκαίες για να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες
προκειμένου να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα ενός ανεξάρ
τητα δημιουργηθέντος προγράμματος ηλεκτρονικού υπολο
γιστή με άλλα προγράμματα, υπο την προϋπόθεση ότι
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι :
α) οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται από τον κάτοχο
άδειας εκμετάλλευσης ή άλλο πρόσωπο που έχει δικαί
ωμα χρήσης αντιγράφου του προγράμματος ή για λογα
ριασμό τους από πρόσωπο που έχει σχετική άδεια·

6) οι αναγκαίες πληροφορίες για την επίτευξη της διαλει
τουργικότητας δεν έχουν ήδη καταστεί ευκόλως και
ταχέως προσιτές στα πρόσωπα που αναφέρονται στο
στοιχείο α) και

γ) οι πράξεις αυτές περιορίζονται στα μέρη του πρωτότυπου
προγράμματος που είναι αναγκαία για την επίτευξη της
διαλειτουργικότητας.

2 . Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν επιτρέπουν οι
πληροφορίες που ελήφθησαν κατ' εφαρμογή της :
α) να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς εκτός της
επίτευξης της διαλειτουργικότητας του ανεξάρτητα δημι
ουργηθέντος προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ·

β) να ανακοινωθούν σε άλλους, εκτός από τις περιπτώσεις
που τούτο απαιτείται για να επιτευχθεί η διαλειτουργι
κότητα του ανεξάρτητα δημιουργηθέντος προγράμματος
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή

γ) να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη, παραγωγή ή
εμπορία προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή του
οποίου η έκφραση παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες,
ή για οιαδήποτε άλλη πράξη που προβάλλει τα δικαιώ
ματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

3 . Σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης της Βέρνης για
την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων,
οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να ερμηνευ
θούν έτσι ώστε νε επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της εφαρ
μογής του κατά τρόπο που προσβάλλει αδικαιολόγητα τα
νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου ή έρχεται σε
σύγκρουση με τη συνήθη εκμετάλλευση του προγράμματος
ηλεκτρονικού υπολογιστή.

ΆρSρο 7

Ειδικά μέτρα προστασίας
1 . Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και
6, τα κράτη μέλη, βάσεις της εθνικής τους νομοθεσίας,

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα κατά του προσώπου που
προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις πράξεις που προβλέ
πονται στα κατωτέρω στοιχεία α), β) και γ):
α) θέτει σε κυκλοφορία αντίγραφο προγράμματος ηλεκτρο
νικού υπολογιστή γνωρίζοντας, ή έχοντας λόγους να
πιστεύει, ότι πρόκειται για κλεψίτυπο·

β) έχει στην κατοχή του για σκοπούς εμπορικούς ένα αντί
γραφο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή γνωρί
ζοντας, ή έχοντας λόγους να πιστεύει, ότι πρόκειται για
κλεψίτυπο ■

γ) θέτει σε κυκλοφορία ή έχει στην κατοχή του για
σκοπούς εμπορικούς μέσα με μοναδικό στόχο να διευκο
λύνουν την άνευ αδείας αφαίρεση ή εξουδετέρωση κάθε
τεχνικού συστήματος το οποίο ενδεχομένως εφαρμό
ζεται για την προστασία ενός προγράμματος ηλεκτρονι
κού υπολογιστή.

2. Κάθε κλεψίτυπο αντίγραφο προγράμματος ηλεκτρονι
κού υπολογιστή υπόκειται σε κατάσχεση σύμφωνα με τη
νομοθεσία του σχετικού κράτους μέλους.
3 . Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν ότι τα μέσα
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) κατά
σχονται.

ΆρSρο 8

Διάρκεια της προστασίας
1 . H διάρκεια της παρεχόμενης προστασίας καλύπτει τη
ζωή του δημιουργού και 50 έτη μετά τον θάνατο του ή μετά
τον θάνατο του τελευταίου επιζώντος δημιουργού ■ σε περί
πτωση που το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτε
λεί ανώνυμο ή ψευδώνυμο έργο ή ένα νομικό πρόσωπο
ορίζεται ως δημιουργός από την εθνική νομοθεσία σύμφωνα
με το άρθρο 2 παράγραφος 1 , η διάρκεια της προστασίας
είναι 50 έτη από τον χρόνο κατά τον οποίο το πρόγραμμα
του ηλεκτρονικού υπολογιστή κατέστη νόμιμα προσιτό στο
κοινό για πρώτη φορά. Το χρονικό διάστημα της προστα
σίας θεωρείται ότι αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επομένου
των ανωτέρω γεγονότων έτους.
2 . Τα κράτη μέλη, τα οποία ήδη προβλέπουν διάρκεια
προστασίας μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπει η παρά
γραφος 1 , επιτρέπεται να διατηρήσουν την παρούσα διάρ
κειά τους μέχρις ότου εναρμονισθούν οι διάρκειες προστα
σίας για τα διακαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από το
κοινοτικό δίκαιο κατά γενικότερο τρόπο.

Άρθρο 9

Εξακολούθηση της εφαρμογής άλλων νομικών διατάξεων

1 . Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν τις
άλλες νομικές διατάξεις που αφορούν ιδίως τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, τα σήματα, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, το
εμπορικό απόρρητο, την προστασία των προϊόντων ημια
γωγών ή το δίκαιο των συμβάσεων. Όλες οι συμβατικές
διατάξεις οι οποίες είναι αντίθετες προς το άρθρο 6 ή προς
τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2
και 3 , είναι άκυρες.

2 . Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται και
στα προγράμματα που δημιουργήθηκαν πριν από την 1η
Ιανουαρίου 1993, με την επιφύλαξη των πράξεων που έχουν
συναφθεί και των δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί πριν
από την ημερομηνία αυτή .
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2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις
διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα
που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

ΆρSρο 11

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες 14 Μαΐου 1991 .

Αρθρο 10

Τελικές διατάξεις

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθε
τικές κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για να συμμορ
φωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουα
ρίου 1993 .

Οι διατάξεις αυτές όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη,
περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από μια τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή
τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται
από τα κράτη μέλη.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. F. POOS


