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ΝΕΑ

Unesco: Παγκόσμια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
•
Στις 21 Απριλίου 2009 ξεκίνησε τη λειτουργία της η Παγκόσμια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
της Unesco, μια ιστοσελίδα που προσφέρει πρόσβαση σε μοναδικό πολιτιστικό υλικό από
βιβλιοθήκες και αρχεία όλου του κόσμου. Η ιστοσελίδα www.wdl.org περιλαμβάνει
χειρόγραφα, χάρτες, σπάνια βιβλία, ηχογραφήματα και φωτογραφίες ενώ η πρόσβαση στο
υλικό είναι ελεύθερη. Για τη δημιουργία της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης συνεργάστηκαν η Unesco,
η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ και 32 ακόμα ιδρύματα. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί σε
επτά γλώσσες (αγγλικά, αραβικά, γαλλικά, ισπανικά, κινεζικά, πορτογαλικά και ρωσικά) και
περιλαμβάνει περιεχόμενο σε περισσότερες από 40 γλώσσες.
Πηγές:
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=28549&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1006515

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πακέτο Τηλεπικοινωνιών
•
Στις 6 Μαΐου 2009 το ευρωκοινοβούλιο δεν ενέκρινε τις νομοθετικές τροποποιήσεις
βάσειτων οποίων θα ήταν δυνατή η αποστολή ειδοποίησης σε τρία στάδια (graduated
response) προς ύποπτους για προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο
και ιδιαίτερα μέσω ανταλλαγών αρχείων με προστατευόμενο περιεχόμενο δια της τεχνικής
peer to peer και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους ο περιορισμός της πρόσβασής τους στο
διαδίκτυο.
Για την ακρίβεια το ευρωκοινοβούλιο ψήφισε την τροποποίηση βάσει της οποίας η πρόσβαση
στο διαδίκτυο δεν μπορεί να περιορισθεί παρά μόνο βάσει προγενέστερης δικαστικής
απόφασης. Το Συμβούλιο των Υπουργών είχε ζητήσει να διαγραφεί από τις επίμαχες
τροποποιήσεις κάθε αναφορά σε ανάγκη ύπαρξης προγενέστερης δικαστικής απόφασης
προκειμένου για τη διακοπή σύνδεσης στο διαδίκτυο ενός χρήστη ύποπτου για παράνομη
ανταλλαγή προστατευόμενων αρχείων. Ως συμβιβαστική λύση είχε προταθεί να απαιτείται
προγενέστερη «απόφαση ανεξάρτητης και αμερόληπτης αρχής»
αντί για δικαστικής.
Ωστόσο,το ευρωκοινοβούλιο απέρριψε τόσο την πρόταση του Συμβουλίου των Υπουργών όσο
και την συμβιβαστική ενδιάμεση θέση και επέμεινε στην ανάγκη ύπαρξης δικαστικής
απόφασης προκειμένου να διακόπτεται η σύνδεση κάποιου χρήστη στο διαδίκτυο λόγω
εμπλοκής του σε παράνομη ανταλλαγή αρχείων με προστατευόμενο περιεχόμενο.
Πηγή:
http://www.euractiv.com/en/infosociety/telecoms-overhaul-blocked-internet-us
ers-rights/article-182062

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οδηγία για την καταγραφή δεδομένων στο διαδίκτυο
•
Σύμφωνα με Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ, οι
πάροχοι υπηρεσιών Internet μπορούν να αποθηκεύουν μέχρι και 12 μήνες τους καταλόγους
με τους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτονται οι χρήστες τους, e-mails και τηλεφωνικές
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κλήσεις μέσω διαδικτύου. Το σχέδιο αυτό είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της Μ. Βρετανίας
μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Λονδίνο το 2005 και έγινε δεκτό παρ’ όλες τις
αντιδράσεις που προκάλεσε. Τα στοιχεία που θα αποθηκεύουν οι πάροχοι δεν θα
περιλαμβάνουν το περιεχόμενο των e-mail, των ιστοσελίδων ή των τηλεφωνικών κλήσεων
αλλά μόνο το που και πότε έγιναν προσπάθειες σύνδεσης από τον κάθε χρήστη. Τα αρχεία
επίσης προστατεύονται από το απόρρητο των επικοινωνιών και η πρόσβαση σε αυτά είναι
δυνατή μόνο με εντολή εισαγγελέα. Η εν λόγω Οδηγία δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στο
ελληνικό δίκαιο.
Πηγή: http://www.lawnet.gr/articlemain.asp?id=18324

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα παραποιημένα προϊόντα
και την πειρατεία
•
Στις 2 Απριλίου 2009, στο δεύτερο Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου για τα Παραποιημένα
Προϊόντα και την Πειρατεία, ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Charlie McCreevy,
ανακοίνωσε ότι ξεκινάει τη λειτουργία του το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα
Παραποιημένα Προϊόντα και την Πειρατεία. Στόχος του είναι η ενίσχυση της συνεργασίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση στα παραπάνω θέματα. Συγκεκριμένα θα λειτουργεί ως πλατφόρμα
συγκέντρωσης πληροφοριών, ευαισθητοποίησης του κοινού, διευκόλυνσης του διαλόγου,
ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών στην επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
μεταξύ επιχειρήσεων και εθνικών αρχών.
Πηγή:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/528&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en

Ελλάδα: C-425/07 ΔΕΚ (ΑΕΠΙ κατά Grammo, Ερατώ, Απόλλων)
•
Στην υπόθεση C-425/07 ΑΕΠΙ κατά Grammo, Ερατώ, Απόλλων, η ΑΕΠΙ υποστήριζε
ότι οι εν λόγω οργανισμοί παρέβησαν τα άρθρα 81 ΕΚ και 82 ΕΚ καθορίζοντας την αμοιβή των
συγγενικών δικαιωμάτων σε υπερβολικό ύψος, το οποίο έφθανε μέχρι το 5% των
ακαθαρίστων εσόδων των ελληνικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και ότι η
Ελληνική Δημοκρατία παρέβη το άρθρο 81 ΕΚ. Η Επιτροπή εξέδωσε δύο αποφάσεις: Έθεσε
στο αρχείο το σκέλος της καταγγελίας που αφορούσε την Ελληνική Δημοκρατία λόγω
έλλειψης κοινοτικού ενδιαφέροντος και απέρριψε το σκέλος της καταγγελίας που αφορούσε
τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.
Στη συνέχεια η ΑΕΠΙ άσκησε αναίρεση ενώπιον του ΔΕΚ ζητώντας την αναίρεση της
αποφάσεως του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 12ης Ιουλίου 2007, Τ229/05, ΑΕΠΙ κατά Επιτροπής, με την οποία απορρίφθηκε η ασκηθείσα από την ΑΕΠΙ
προσφυγή ακυρώσεως κατά της αποφάσεως SG-Greffe (2005) D/201832 της Επιτροπής, της
18ης Απριλίου 2005, περί απορρίψεως της καταγγελίας που υπέβαλε η ΑΕΠΙ σχετικά με
φερόμενη παράβαση των άρθρων 81 ΕΚ και/ή 82 ΕΚ που διέπραξαν οι οργανισμοί Ερατώ,
Απόλλων και Grammo. Με την απόφαση της 23.04.2009 η εν λόγω αίτηση αναίρεσης της
ΑΕΠΙ απορρίφθηκε από το ΔΕΚ και η ίδια καταδικάστηκε στα δικαστικά έξοδα (…).
Πηγή:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0425:EL:NOT
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Γαλλία: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη διαδικτυακή πειρατεία
•
Στις 13 Μαΐου η Γαλλική Γερουσία ψήφισε την υιοθέτηση από την εθνοσυνέλευση
του
νόμου HADOPI για αντιμετώπιση της διαδικτυακής πειρατείας και ιδιαίτερα της
παράνομης ανταλλαγής των αρχείων με προστατευόμενο περιεχόμενο. Ο νόμος αυτός θα
τροποποιήσει τον γαλλικό κώδικα διανοητικής ιδιοκτησίας. Απομένει ωστόσο η έγκριση του
από το Γαλλικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Οι αντιδράσεις στο νόμο λόγω διατάξεων οι οποίες
θεωρείται ότι προσβάλλουν τα δικαιώματα των χρηστών είναι ιδιαίτερα έντονες.
Πηγή:
http://www.ip-watch.org/weblog/2009/05/13/french-parliament-seals-restrictiv
e-internet-anti-piracy-law-reaction-expected/

Σουηδία: Φυλάκιση και πρόστιμο στους ιδρυτές του Pirate Bay
•
Σουηδικό δικαστήριο καταδίκασε τους 4 ιδρυτές του Pirate Bay σε φυλάκιση ενός
έτους και πρόστιμο 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση της νομοθεσίας περί
πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο επικεφαλής της IFPI John Kennedy, δήλωσε ότι η απόφαση
στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Επιπλέον ανέφερε ότι η δικαστική απόφαση έρχεται για να
αλλάξει τα μέχρι τώρα δεδομένα πως η πειρατεία στην μουσική είναι θεμιτή και η μουσική
βιομηχανία πρέπει να μάθει να ζει με αυτή. Από τη μεριά τους οι ιδρυτές του Pirate Bay
δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να πληρώσουν το πρόστιμο ενώ σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση.
Το θέμα πήρε και πολιτικές διαστάσεις καθώς ο Rickard Falkvinge, αρχηγός του Pirate Party,
ενός κόμματος που προσπαθεί να αλλάξει τη νομοθεσία σχετικά με τις πνευματική ιδιοκτησία
και τις ευρεσιτεχνίες, δήλωσε ότι πρόκειται για πολιτική δίκη και ότι το θέμα θα φτάσει μέχρι
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Νομικοί αναλυτές δήλωσαν ότι η απόφαση δεν αποτελεί έκπληξη καθώς βρίσκεται σε
συμφωνία με τη σχετική νομοθεσία της χώρας. Το κύριο θέμα στη δίκη ήταν τι ακριβώς κάνει
το Pirate Bay. Αν αυτό πρόσφερε «πειρατική» μουσική απευθείας στους χρήστες του τότε θα
ήταν ένοχο για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αλλά το Pirate Bay
υποστήριξε ότι προσφέρει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, οπότε δεν μπορούσε να
θεμελιωθεί κατ’ αρχήν υπαιτιότητα εκτός και αν ήταν γνωστό ότι οι άλλες ιστοσελίδες
φιλοξενούσαν παράνομα αρχεία και το Pirate Bay δεν σταμάτησε την πρόσβαση προς αυτές.
Από την άλλη πλευρά η έννοια της συνεργίας ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την
Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το μέτρο απαλλάσσει τους
παρόχους υπηρεσιών Internet από υπαιτιότητα εάν αυτοί είναι απλοί «αγωγοί» περιεχομένου
στα δίκτυά τους. Όμως, το μέτρο αυτό δεν ισχύει για παρόχους που γνωρίζουν ότι στα δίκτυά
τους διακινείται παράνομο περιεχόμενο και δεν προβαίνουν σε ενέργειες για να το
σταματήσουν, όπως στην περίπτωση του Pirate Bay.
Πηγές:
http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8003799.
stm?ad=1
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1005740
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http://www.ip-watch.org/weblog/2009/04/26/mixed-review-of-swedish-pirate-bay-jailsentences/

Μ. Βρετανία: Πρωτοβουλία του UKIPO για «υπηρεσία δικαιωμάτων»
•
Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μ. Βρετανίας δημοσίευσε πρόταση για τη
δημιουργία «πρακτορείου δικαιωμάτων» που θα ασχολείται με προβλήματα που αφορούν στα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον. Η χρηματοδότηση και
διαχείριση αυτού του πρακτορείου θα γίνεται από δικαιούχους δικαιωμάτων. Σκοπός θα είναι η
διευκόλυνση της δημιουργίας μιας ψηφιακής αγοράς αλλά και η αποτροπή και μείωση της
διαδικτυακής πειρατείας. Η δημιουργία αυτού του πρακτορείου είναι μέρος ενός πακέτου της
βρετανικής κυβέρνησης με το όνομα «Ψηφιακή Βρετανία», το οποίο επίσης περιλαμβάνει
νομοθεσία κατά της παράνομης ανταλλαγής αρχείων (P2P) παρόμοια με εκείνη που βρίσκεται
υπό συζήτηση αυτή την εποχή στη Γαλλία (Creative works and the Internet).
http://www.ip-watch.org/weblog/2009/03/18/ukipo-copyright-owners-and-internetΠηγή:
providers-please-regulate-yourselves/

ΗΠΑ: Η Κυβέρνηση Ομπάμα εναντίον της πειρατείας ταινιών
•
Σύμφωνα με δηλώσεις του αμερικανού Υπουργού Εμπορίου Gary Locke, η κυβέρνηση
Ομπάμα σκοπεύει να πολεμήσει την πειρατεία ταινιών αλλά και να προχωρήσει σε δυναμική
επιβολή μέτρων προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο εσωτερικό της
χώρας και στο εξωτερικό. Ο Locke πρόσφερε την αμέριστη συμπαράστασή του στη
βιομηχανία ταινιών καθώς τόνισε ότι το 95% των καταναλωτών βρίσκονται εκτός των ΗΠΑ
και ως εκ τούτου υπάρχει μια πολύ δυνατή διεθνής αγορά για τα προϊόντα αυτά. Δήλωσε
επίσης ότι η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά τον αρνητικό αντίκτυπο της πειρατείας και των
παραποιημένων προϊόντων στη βιομηχανία ταινιών και σκοπό της έχει την καταπολέμηση της
πειρατείας.
Πηγή: http://www.ip-watch.org/weblog/2009/04/22/obama-administration-lockes-and-loadsagainst-movie-piracy/print/

Ιρλανδία: Δισκογραφικές εταιρείες και Eircom βάζουν σε εφαρμογή τις τρεις
προειδοποιήσεις
•
Τέσσερις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείς (EMI Limited, Sony BMG, Universal Music,
Warner Music) και η Eircom, η μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών και παροχής υπηρεσιών
Internet της Ιρλανδίας κατέληξαν σε συμφωνία μετά από αγωγή που κατέθεσαν οι πρώτες
εναντίον της Eircom για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. H Eircom μετά από
οχταήμερη δίκη συμφώνησε να θέσει σε εφαρμογή το σύστημα των τριών προειδοποιήσεων.
Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που η Eircom θα έχει στην κατοχή της IP διευθύνσεις
ύποπτες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων θα στέλνει δύο προειδοποιήσεις. Σε
περίπτωση που αυτές αγνοηθούν η εταιρεία την τρίτη φορά θα προχωράει στη διακοπή της
διαδικτυακής σύνδεσης. Η υπόθεση αυτή είναι η πρώτη του είδους της στην Ιρλανδία, η οποία
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στόχο έχει παρόχους υπηρεσιών Internet και όχι ιδιώτες. Οι αγωγές εναντίον ιδιωτών
αποδείχτηκαν ακριβές, χρονοβόρες και αναποτελεσματικές στο να σταματήσουν το παράνομο
κατέβασμα έργων σε μεγάλη κλίμακα. Η συμφωνία αυτή αφήνει κάποια ερωτήματα
αναπάντητα. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών Internet θα συμφωνήσουν
σε παρόμοιες απαιτήσεις των δισκογραφικών εταιρειών και είναι αβέβαιο εάν η νομοθεσία
επιβάλει στους παρόχους να θέσουν σε εφαρμογή το σύστημα των τριών προειδοποιήσεων
όταν τους το ζητούν οι δικαιούχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρέπει επίσης να
σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον διακανονισμό η Eircom δεν υποχρεούται να αποκαλύψει τα
στοιχεία των πελατών της που είναι ύποπτοι για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στις
δισκογραφικές εταιρείες. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε προβλήματα που αφορούν στην
ιδιωτικότητα και στην προστασία προσωπικών δεδομένων.
http://www.iam-magazine.com/reports/detail.aspx?g=b0722a99-3678-494d-9265Πηγή:
688968c856d8
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=51b0223f-f06b-4d26-a604272f47e88527

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΙ

28 Απριλίου 2009 - Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας
•
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) διοργάνωσε και φέτος εκδήλωση
για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Αίθουσα της Στοάς του Βιβλίου την Τρίτη 28 Απριλίου
2009. Στις 2.30 ξεκίνησαν οι προγραμματισμένες ομιλίες ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδήλωσης υπήρχε έκθεση με τις δραστηριότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και
προστασίας που συμμετείχαν στην εκδήλωση.
Κύριοι ομιλητές ήταν ο κ. Θ. Βαλτινός (συγγραφέας, ακαδημαϊκός) και ο κ. Ν.
Μαμαγκάκης (συνθέτης), οι οποίοι μίλησαν για το ηθικό και το περιουσιακό δικαίωμα του
δημιουργού καταθέτοντας επίσης προσωπικά βιώματα καταπάτησης της πνευματικής
ιδιοκτησίας τους.
Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με το κοινό για όλα τα φλέγοντα ζητήματα του τομέα της
πνευματικής ιδιοκτησίας. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι Οργανισμών
Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας.
Τον συντονισμό της συζήτησης είχε η Διευθύντρια του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας,
Δρ. Ειρήνη Σταματούδη.

28 και 29 Μαΐου 2009 - Διημερίδα με τίτλο: «Εφαρμογές της Σύγχρονης
Τεχνολογίας στον Πολιτισμό
•
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) θα πάρει μέρος στη Διημερίδα
«Εφαρμογές της Σύγχρονης Τεχνολογίας στον Πολιτισμό» που διοργανώνει το Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη.
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