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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Στις 10 Οκτωβρίου 2018, οι συντονιστές της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων έλαβαν υπόψη το 
γεγονός ότι, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με την 
πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 
έχει προταθεί, η προσθήκη των άρθρων 53 παράγραφος 1 και 62 της ΣΛΕΕ στο άρθρο 114 
της ΣΛΕΕ ως νομικών βάσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, 
σύμφωνα με το άρθρο 39 (2) του Κανονισμού, να ελέγξει τη νομική βάση της εν λόγω 
πρότασης και ιδίως τις δυνητικές προσθήκες που προτείνονται. 

Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων εξέτασε το ανωτέρω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 
10 Δεκεμβρίου 2018.

I – Ιστορικό

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση για τον 
εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης 
μιας οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Το 
Συμβούλιο έλαβε εντολή διαπραγμάτευσης στις 25 Μαΐου 20181.

Η νομική βάση που πρότεινε αρχικά η Επιτροπή ήταν το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η οποία αποτελεί την γενική νομική βάση της 

1 Έγγραφο 9134/18 της 25ης Μαΐου 2018.
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Συνθήκης όσον αφορά τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών 
μελών στον τομέα της εσωτερικής αγοράς. Η προαναφερθείσα εντολή του Συμβουλίου 
πρόσθεσε δύο νέες νομικές βάσεις: Το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 62 της ΣΛΕΕ 
και η Επιτροπή συμφώνησαν στην αλλαγή αυτή1. 

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, το Κοινοβούλιο ψήφισε σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά και ενέκρινε την εντολή 
του2 για πραγματοποίηση διαπραγματεύσεων με 438 ψήφους υπέρ. Σε αυτή τη βάση, στις 2 
Οκτωβρίου 2018, η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου ξεκίνησε διαπραγματεύσεις 
με το Συμβούλιο και την Επιτροπή με στόχο την οριστικοποίηση ενός κειμένου και την 
έκδοση της οδηγίας.

Στο πλαίσιο των εκκρεμών διοργανικών διαπραγματεύσεων, είναι επομένως σημαντικό να 
καθοριστεί αν η προτεινόμενη προσθήκη του άρθρου 53 παράγραφος 1 και του άρθρου 62 
της ΣΛΕΕ είναι δικαιολογημένη. Το άρθρο 62 αποτελεί μέρος του κεφαλαίου για τις 
υπηρεσίες και προβλέπει ότι τα άρθρα 51 έως 54 της ΣΛΕΕ εφαρμόζονται στα θέματα που 
διέπονται από το κεφάλαιο σχετικά με τις υπηρεσίες. Το άρθρο 53 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ 
αποτελεί τη νομική βάση για την έκδοση οδηγιών στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας. Το άρθρο 53 παράγραφος 1, το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το 
άρθρο 62 της ΣΛΕΕ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για την έκδοση οδηγιών στον 
τομέα των υπηρεσιών. 

ΙΙ - Σχετικά άρθρα της Συνθήκης

Το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ ορίζει τα εξής
Άρθρο 114

(πρώην άρθρο 95 ΣΕΚ)

1. Εκτός αν ορίζουν άλλως οι Συνθήκες, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις για την 
πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 26. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν τα μέτρα τα σχετικά με την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως 
αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις φορολογικές διατάξεις, στις διατάξεις για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και στις διατάξεις για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα 
των μισθωτών.

3. Η Επιτροπή, στις προτάσεις της που προβλέπονται στην παράγραφο 1, σχετικά με την υγεία, 
την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών, 
λαμβάνει ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη όσες νέες 
εξελίξεις βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων 

1 Σύμφωνα με το αίτημα παροχής νομικών συμβουλών που εστάλη στη Νομική 
Υπηρεσία με επιστολή της 23ης Οκτωβρίου 2018 από τον πρόεδρο της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων.

2 P8_TA(2018)0337.



AL\1172016EL.docx 3/8 PE632.053v01-00

EL

τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιδιώκουν επίσης την επίτευξη αυτού του 
στόχου.

4. Όταν, μετά τη θέσπιση μέτρου εναρμόνισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή, ένα κράτος μέλος θεωρεί αναγκαίο να 
διατηρήσει εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από τις επιτακτικές ανάγκες που 
προβλέπονται στο άρθρο 36 ή διατάξεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος ή του 
χώρου εργασίας, τις κοινοποιεί στην Επιτροπή, καθώς και τους λόγους διατήρησής τους.

5. Επίσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εάν, μετά τη θέσπιση μέτρου εναρμόνισης από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή, ένα 
κράτος μέλος θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση εθνικών διατάξεων επί τη βάσει νέων 
επιστημονικών στοιχείων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, 
για λόγους οι οποίοι συντρέχουν μόνον στην περίπτωσή του και οι οποίοι έχουν ανακύψει μετά 
τη θέσπιση του μέτρου εναρμόνισης, κοινοποιεί στην Επιτροπή τις μελετώμενες διατάξεις και 
τους λόγους που υπαγορεύουν τη θέσπισή τους.

6. Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 
και 5, εγκρίνει ή απορρίπτει τις εν λόγω εθνικές διατάξεις, αφού εξακριβώσει εάν αποτελούν ή 
όχι μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των 
κρατών μελών, και εάν συνιστούν ή όχι εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Εάν η Επιτροπή δεν λάβει απόφαση εντός της προθεσμίας αυτής, οι εθνικές διατάξεις των 
παραγράφων 4 και 5 λογίζονται ότι έχουν εγκριθεί.

Εάν η πολυπλοκότητα του αντικειμένου το δικαιολογεί, και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία 
του ανθρώπου, η Επιτροπή μπορεί να κοινοποιήσει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ότι η 
περίοδος η αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα εξάμηνο.

7. Οσάκις, σύμφωνα με την παράγραφο 6, επιτρέπεται σε ένα κράτος μέλος να διατηρήσει ή να 
εισαγάγει εθνικές διατάξεις παρεκκλίνουσες από το μέτρο εναρμόνισης, η Επιτροπή εξετάζει 
πάραυτα μήπως πρέπει να προτείνει αναπροσαρμογή του εν λόγω μέτρου.

8. Όταν ένα κράτος μέλος επικαλείται συγκεκριμένο πρόβλημα δημόσιας υγείας σε τομέα στον 
οποίο έχουν ήδη ληφθεί μέτρα εναρμόνισης, το θέτει υπ’ όψη της Επιτροπής η οποία αμέσως 
εξετάζει αν πρέπει να προτείνει κατάλληλα μέτρα στο Συμβούλιο.

9. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των άρθρων 258 και 259 η Επιτροπή ή κάθε κράτος 
μέλος δύναται να προσφύγει απευθείας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκή Ένωσης, για το θέμα 
αυτό, εάν κρίνει ότι ένα άλλο κράτος μέλος ασκεί καταχρηστικώς τις εξουσίες που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

10. Τα προαναφερόμενα μέτρα εναρμόνισης περιλαμβάνουν, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, 
ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν, για έναν ή περισσότερους από 
τους μη οικονομικούς λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 36, προσωρινά μέτρα υποκείμενα σε 
διαδικασία ελέγχου της Ένωσης.

Το άρθρο 53 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ορίζει τα εξής:
Άρθρο 53
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(πρώην άρθρο 47 ΣΕΚ)

1. Για να διευκολύνουν την ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, εκδίδουν οδηγίες για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών 
και άλλων τίτλων καθώς και τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών 
δραστηριοτήτων.

Το άρθρο 62 της ΣΛΕΕ ορίζει τα εξής:
Άρθρο 62

(πρώην άρθρο 55 ΣΕΚ)

Οι διατάξεις των άρθρων 51 μέχρι και 54 εφαρμόζονται επί των θεμάτων που διέπονται από το 
παρόν κεφάλαιο [που φέρει τον τίτλο «Υπηρεσίες»].

ΙΙΙ – Η νομολογία του ΔΕΕ όσον αφορά την επιλογή της νομικής βάσης

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής πράξης 
πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, όπως είναι, ο 
σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης»1. Η επιλογή εσφαλμένης νομικής βάσης μπορεί 
συνεπώς να δικαιολογήσει την ακύρωση της επίμαχης πράξης.

Εάν από την εξέταση ενός μέτρου προκύπτει ότι αυτή επιδιώκει διττό σκοπό ή ότι 
απαρτίζεται από δύο συνιστώσες, εκ των οποίων μία μπορεί να χαρακτηριστεί ως κύρια ή 
δεσπόζουσα, ενώ η άλλη είναι απλώς παρεμπίπτουσα, το εν λόγω μέτρο πρέπει να βασίζεται 
σε μία και μόνο νομική βάση, και συγκεκριμένα σε εκείνη που επιβάλλει ο κύριος ή 
πρωτεύων σκοπός ή συνιστώσα2. Μόνο κατ’ εξαίρεση, εάν διαπιστωθεί ότι η πράξη επιδιώκει 
συγχρόνως πολλούς σκοπούς ή έχει περισσότερες συνιστώσες που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία εξ αυτών να είναι δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση 
με την άλλη, η εν λόγω πράξη θα πρέπει να βασίζεται στις αντίστοιχες διαφορετικές νομικές 
βάσεις, υπό τον όρο ότι είναι διαδικαστικά συμβατές. 3   

IV — Ανάλυση και καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης λαμβανομένων υπόψη 
του στόχου και του περιεχομένου της πρότασης, της εντολής του Κοινοβουλίου και της 
εντολής του Συμβουλίου

Η δυνατότητα προσθήκης του άρθρου 53 παράγραφος 1 και του άρθρου 62 της ΣΛΕΕ στο 

1 Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Γενικευμένες Δασμολογικές Προτιμήσεις), 
Συλλογή 1987, σελ. 1439, σκέψη 5· υπόθεση C-440/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 
2007, σελ. I-9097· υπόθεση C-411/06, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, 
Συλλογή 2009, σελ. I-7585.
2 Υπόθεση C-137/12, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, EU:C:2013:675, σκέψη 53· υπόθεση C-
411/06, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, EU:C:2009:518, σκέψη 46 και εκεί 
παρατιθέμενη νομολογία· υπόθεση C-490/10 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου EU:C:2012:525, 
σκέψη 45· υπόθεση C-155/07, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου EU:C:2008:605, σκέψη 34.
3 Υπόθεση C-300/89 Επιτροπή κατά Συμβουλίου («διοξείδιο του τιτανίου»), EU:C:1991:244, 
σκέψεις 17-25.
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άρθρο 114 της ΣΛΕΕ εκφράζεται άμεσα στην εντολή του Συμβουλίου.

Θα πρέπει κατ’ αρχάς να σημειωθεί ότι το άρθρο 17 αποσκοπεί στην τροποποίηση των 
οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ, οι οποίες και οι δύο βασίζονται σε παρόμοιο συνδυασμό 
των τριών υπό εξέταση νομικών βάσεων. Η στήριξη της τροποποιητικής πράξης σε νομικές 
βάσεις που είναι ισοδύναμες με τις αντίστοιχες των τροποποιημένων πράξεων φαίνεται να 
αποτελεί κατάλληλη προσέγγιση από τυπική άποψη.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ουσιαστικές πτυχές, το στόχο και το περιεχόμενο του κειμένου, που 
είναι η πρόταση της Επιτροπής, η αντίστοιχη εντολή του Συμβουλίου ή του Κοινοβουλίου, 
είναι σαφές ότι το κείμενο αποσκοπεί μεν στη ρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των συναφών πτυχών, στο πλαίσιο ωστόσο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και 
ιδίως των επιγραμμικών υπηρεσιών. Το πεδίο εφαρμογής του μέσου θα επεκταθεί επίσης 
στους κανόνες «που στοχεύουν στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς για την 
εκμετάλλευση των έργων και άλλων θεματικών αντικειμένων»1, η οποία πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο των «δραστηριοτήτων εμπορικού χαρακτήρα»2 που «παρέχονται έναντι αμοιβής»3, 
μεταξύ άλλων από παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών κοινής χρήσης περιεχομένου.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 «Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
αποσκοπούν στην περαιτέρω εναρμόνιση του δικαίου της Ένωσης σχετικά με τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, ενώ 
λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις ψηφιακές και τις διασυνοριακές χρήσεις του προστατευόμενου 
περιεχομένου. Θεσπίζει επίσης κανόνες σχετικά με εξαιρέσεις και περιορισμούς, τη διευκόλυνση 
των αδειοδοτήσεων, καθώς και κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς για την εκμετάλλευση έργων και άλλου υλικού» [υπογράμμιση του 
συντάκτη].

Αυτή η εκμετάλλευση έργων και άλλου υλικού, ειδικότερα, θεωρείται «υπηρεσία» κατά την 
έννοια του άρθρο 57 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, δηλαδή μια δραστηριότητα εμπορικού 
χαρακτήρα, η οποία κανονικά παρέχεται έναντι αμοιβής.

Αυτό είναι πρωτίστως το πεδίο εφαρμογής του άρθρο 13 της πρότασης της Επιτροπής, το 
οποίο σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «δημιουργεί υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας που αποθηκεύουν και δίνουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό 
έργων και άλλου υλικού που αναφορτώνονται από τους χρήστες τους να λαμβάνουν κατάλληλα 
και αναλογικά μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργίας των συμφωνιών που 
συνάπτονται με δικαιούχους και την αποτροπή της διαθεσιμότητας στις υπηρεσίες τους 
περιεχομένου που καθορίζεται από τους δικαιούχους σε συνεργασία με τους παρόχους 
υπηρεσιών».

Ένα από τα κομβικά σημεία των κειμένων του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου είναι, και 
πάλι, το άρθρο 13 σχετικά με τη χρήση προστατευόμενου περιεχομένου από τους παρόχους 
υπηρεσιών κοινής χρήσης επιγραμμικού περιεχομένου που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν το 
λεγόμενο «χάσμα αξίας», δηλαδή να επιτύχουν μια σωστή ισορροπία μεταξύ της αμοιβής που 
λαμβάνουν οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές και των κερδών που αποκομίζουν οι 

1 Άρθρο 1.
2 Άρθρο 57 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ.
3 Τίτλος του άρθρου 57 της ΣΛΕΕ.
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διαδικτυακές πλατφόρμες όταν καθιστούν προσβάσιμα τα έργα τους.  Στο άρθρο 2 
παράγραφος 5 της εντολής του Συμβουλίου, ως διαδικτυακές πλατφόρμες νοούνται οι 
«πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου» από «υπηρεσία της κοινωνίας 
της πληροφορίας, κύριος στόχος της οποίας ή ένας από τους κύριους σκοπούς της οποίας 
είναι η αποθήκευση και η παροχή στο κοινό πρόσβασης σε μεγάλο αριθμό έργων ή άλλου 
υλικού που αναφορτώνονται από τους χρήστες τους και τα οποία οργανώνει και προωθεί για 
κερδοσκοπικούς σκοπούς.»  Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κειμένου του Συμβουλίου, οι εν 
λόγω πάροχοι θα υπόκεινται στους κανόνες που ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
παρέχουν υπηρεσίες και επηρεάζουν έτσι το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Στην εντολή του Κοινοβουλίου, ο πάροχος αυτός, οποίος ορίζεται επίσης ως «πάροχος 
υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου»1 είναι «ο πάροχος υπηρεσίας της 
κοινωνίας της πληροφορίας, ένας από τους κύριους σκοπούς του οποίου είναι να αποθηκεύει 
και να παρέχει πρόσβαση στο κοινό σε σημαντική ποσότητα έργων με προστατευόμενα 
πνευματικά δικαιώματα ή σε άλλο προστατευόμενο υλικό που αναφορτώνονται από τους 
χρήστες τους, τα οποία η υπηρεσία βελτιστοποιεί και προωθεί με σκοπό το κέρδος». Βάσει του 
άρθρο 13 παράγραφος 1 του κειμένου του Κοινοβουλίου, οι πλατφόρμες θα πρέπει να 
συνάπτουν συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης με τους δικαιούχους.

Στην εντολή του Κοινοβουλίου προβλέπεται μια πρόσθετη υποχρέωση των παρόχων 
υπηρεσιών κοινής χρήσης επιγραμμικού περιεχομένου και των κατόχων δικαιωμάτων να 
συνεργάζονται καλή τη πίστει, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν διατίθενται στις 
υπηρεσίες τους προστατευόμενα έργα ή άλλο υλικό σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνηθεί 
να συνάψει συμφωνία παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης2. Σε περίπτωση που η εν λόγω 
συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα αδικαιολόγητη απομάκρυνση του περιεχομένου, οι πάροχοι 
υπηρεσιών κοινής χρήσης επιγραμμικού περιεχομένου θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή 
μηχανισμούς υποβολής προσφυγής και αποζημίωσης που θα είναι διαθέσιμοι στους 
χρήστες3. 

Είναι σαφές ότι το άρθρο 13 είναι μία από τις σημαντικότερες διατάξεις του κειμένου του 
Κοινοβουλίου και, γενικά, της πρότασης. Τα μέτρα που προβλέπονται από την εντολή του 
Κοινοβουλίου περιλαμβάνουν σημαντικές προσθήκες στα πρότυπα λειτουργίας των παρόχων 
υπηρεσιών κοινής χρήσης επιγραμμικού περιεχομένου.

Στο κείμενο του Συμβουλίου, οι πάροχοι υπηρεσιών υπόκεινται στην υποχρέωση να 
εφαρμόζουν αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα για να αποτρέπουν τη διαθεσιμότητα 
συγκεκριμένων έργων ή υλικού στις υπηρεσίες τους4. Εξάλλου, είναι υποχρεωμένοι να 
απομακρύνουν ή να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση στα έργα αυτά και να αποτρέψουν τη 
μελλοντική διαθεσιμότητά τους. Τα μέτρα αυτά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη φύση και το 
μέγεθος των υπηρεσιών, ιδίως εάν παρέχονται από πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση5. 
Επιπλέον, το κείμενο του Συμβουλίου προβλέπει την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών 
κοινής χρήσης επιγραμμικού περιεχομένου και των δικαιούχων να συνεργάζονται μεταξύ 
τους. Οι πάροχοι υπηρεσιών κοινής χρήσης επιγραμμικού περιεχομένου θα πρέπει να θέσουν 

1 Άρθρο 2 – παράγραφος 4β (νέα).
2 Άρθρο 13 – παράγραφος 2α (νέα).
3 Άρθρο 13 – παράγραφος 2β (νέα).
4 Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 4.
5 Άρθρο 13 παράγραφος 5.
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σε εφαρμογή μηχανισμούς προσφυγής και αποζημίωσης που θα είναι διαθέσιμοι στους 
χρήστες της υπηρεσίας. Θα διεξαχθεί επίσης διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη1.

Οι εν λόγω κανόνες και μηχανισμοί που δημιουργούνται από το άρθρο 13 αποτελούν μία από 
τις κύριες ρυθμιστικές πτυχές του κειμένου. Δεν φαίνεται να έχουν δευτερεύοντα ή 
παρεμπίπτονα χαρακτήρα εξετάζοντας την πρόταση στο σύνολό της.

Επιπλέον, το άρθρο 10 σχετικά με τον μηχανισμό διαπραγμάτευσης αποσκοπεί στη 
δημιουργία όρων για τις συζητήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων 
σχετικά με την επιγραμμική εκμετάλλευση οπτικοακουστικών έργων μεταξύ των μερών που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με την αδειοδότηση δικαιωμάτων όταν επιδιώκουν τη 
σύναψη συμφωνίας για τη διάθεση οπτικοακουστικών έργων σε υπηρεσίες βίντεο κατά 
παραγγελία. Η διάταξη αυτή άπτεται σαφώς το πλαίσιο εντός του οποίου παρέχονται οι 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Επιπροσθέτως, το κείμενο του Κοινοβουλίου προβλέπει 
ενισχυμένο διάλογο μεταξύ των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των δημιουργών, των 
παραγωγών, των πλατφορμών διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία και άλλων σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διαθεσιμότητα οπτικοακουστικών 
έργων σε βίντεο κατά παραγγελία.

Το άρθρο 11 για την προστασία των εκδόσεων Τύπου σχετικά με τις επιγραμμικές χρήσεις 
παρέχει στους εκδότες τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά την «ψηφιακή 
χρήση των εκδόσεων Τύπου από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας»2.  
Η διάταξη αυτή ρυθμίζει την επιγραμμική χρήση των εκδόσεων Τύπου από τους παρόχους 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Όπως και το άρθρο 13, αποτελεί μέρος του 
τίτλου IV που αφορά τα «μέτρα για την επίτευξη εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» και σχετίζεται εν μέρει με τους όρους παροχής 
υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά.

Όλες οι προαναφερθείσες διατάξεις φαίνεται να αποτελούν ένα από τα κομβικά στοιχεία της 
πρότασης της Επιτροπής και των κείμενων του ΕΚ όσο και του Συμβουλίου, ενώ τα υπόλοιπα 
συνίστανται στην περαιτέρω εναρμόνιση της νομοθεσίας της Ένωσης για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα.

V. Συμπέρασμα και σύσταση

Οι προαναφερθείσες διατάξεις στα κείμενα του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι 
αναμφίβολα σημαντικές στην πρόταση και αποσκοπούν στη ρύθμιση των όρων παροχής 
υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Ο σκοπός αυτός δεν είναι περιστασιακός σε σύγκριση με 
την εναρμόνιση του δικαίου της Ένωσης που ισχύει για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα. Αντίθετα, οι δύο αυτοί στόχοι συνδέονται μεταξύ 
τους και τελούν σε άμεση σχέση.

Το προτεινόμενο άρθρο 53 της ΣΛΕΕ βρίσκεται στο κεφάλαιο με τίτλο «Το δικαίωμα 
εγκαταστάσεως» και προβλέπει την έκδοση οδηγιών για το συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών. Επί πλέον, το άρθρο 62 της 
ΣΛΕΕ στο κεφάλαιο "Υπηρεσίες" ορίζει ότι το άρθρο 53 έχει εφαρμογή σε θέματα που 

1 Άρθρο 13 παράγραφοι 6-8.
2 Άρθρο 11 – παράγραφος 1.
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διέπονται από το κεφάλαιο αυτό. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο αυτά άρθρα αποτέλεσαν τη 
νομική βάση για πολλές οδηγίες στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας: οδηγία 96/9/ΕΚ,1 
οδηγία 2000/31/ΕΚ,2 οδηγία 2001/29/ΕΚ,3 οδηγία 2006/115/ΕΚ,4 οδηγία 2006/116/ΕΚ,5 
οδηγία 2010/13/ΕΕ,6 οδηγία 2012/28/ΕΕ,7 οδηγία 2014/26/ΕΕ.8

Η ανάλυση της νομικής βάσης βασίζεται στις εντολές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  
Περαιτέρω ανάλυση της νομικής βάσης ενδέχεται να απαιτηθεί εάν το αποτέλεσμα των 
διοργανικών διαπραγματεύσεων τροποποιήσει ουσιωδώς την πρόταση, ιδίως όσον αφορά τον 
στόχο της ρύθμισης των όρων παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. 

Κατά συνέπεια, κατά τη συνεδρίασή της στις 10 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων αποφάσισε ομόφωνα9 ότι η προσθήκη του άρθρου 53 παράγραφος 1 και του 
άρθρου 62 της ΣΛΕΕ στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ ως νομική βάση της πρότασης οδηγίας για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά συνάδει με τον σκοπό της 
πρότασης και με τη σχετική νομολογία. 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

1 Οδηγία 96/9/EK σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων (ΕΕ L 77 της 
27.03.1996, σ. 20).

2 Οδηγία για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, 
ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 
1).

3 Οδηγία για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και 
συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (EE L 167 της 22.06.2001, σ. 
10).

4 Οδηγία σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα 
δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της 
διανοίας (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28).

5 Οδηγία για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και 
ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων (ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 12).

6 Οδηγία για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 
1).

7 Οδηγία σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων (ΕΕ L 299 της 
27.10.2012, σ. 5).

8 Οδηγία για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για 
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, 
σ. 72).
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(Πρόεδρος), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux (Αντιπρόεδρος), Axel Voss 
(Συντάκτης γνωμοδότησης), Joëlle Bergeron, Κώστας Χρυσόγονος, Sergio Gaetano 
Cofferati, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António 
Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, 
Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.


