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O WIPO (Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής
Ιδιοκτησίας) ξεκινάει τη λειτουργία του WIPO
GOLD, [http://www.wipo.int/wipogold/en/]μιας
διαδικτυακής πηγής πληροφοριών που προσφέρει απευθείας πρόσβαση στην
παγκόσμια συλλογή στοιχείων για τη διανοητική ιδιοκτησία που διαθέτει ο Οργανισμός.
Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι να προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες
για την διανοητική ιδιοκτησία σε ενδιαφερόμενους από όλον τον κόσμο,
πραγματοποιώντας έτσι έναν από τους βασικούς στόχους του Οργανισμού.
WIPO: Καθυστερούν οι περιορισμοί και εξαιρέσεις προς όφελος των τυφλών
Η Μόνιμη Επιτροπή για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα
Συγγενικά Δικαιώματα (Standing Committee on Copyright
and Related Rights/SCCR) συνεδρίασε από τις 21 έως τις
24 Ιουνίου αλλά δεν κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία
σχετικά με τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις του
περιουσιακού δικαιώματος προς όφελος των τυφλών. Η συγκεκριμένη συνεδρίαση
αναμενόταν να ανοίξει το δρόμο για μια διεθνή συμφωνία στο εν λόγω ζήτημα. Άλλα
θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή ήταν τα δικαιώματα των ραδιοτηλεοπτικών
οργανισμών αλλά και προτάσεις για τις οπτικοακουστικές εκτελέσεις.
Πηγή:
http://www.ipwatch.org/weblog/?p=11375&utm_source=daily&utm_medium=email&u
tm_campaign=alerts
UNESCO: Παγκόσμιο Αντιπειρατικό Παρατηρητήριο
Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου
και Πνευματικής Ιδιοκτησίας η Ουνέσκο ανακοίνωσε τη
δημιουργία
ενός
Παγκόσμιου
Αντιπειρατικού
Παρατηρητήριου (World Anti-Piracy Observatory/WAPO) σε
μια προσπάθεια να προβάλλει την ανάγκη να προστατευθεί
η δημιουργικότητα από την πειρατεία. Το Παρατηρητήριο
είναι μια on-line πλατφόρμα που προσφέρει πληροφορίες
για αντιπειρατικά μέτρα και πολιτικές που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη. Οι
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας, νέα,
ανακοινώσεις, εκδηλώσεις καθώς και τις καλύτερες πρακτικές που χρησιμοποιούνται
για την καταπολέμηση της πειρατείας παγκοσμίως.
Πηγή:
http://portal.unesco.org/culture/admin/ev.php?URL_ID=40854&URL_DO=DO_TOPIC&
URL_SECTION=201&reload=1276078015&PHPSESSID=6aecf8c89ac567fb993523ca04
741d5e
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Δημόσια διαβούλευση για το μέλλον των κλάδων του πολιτισμού και της
δημιουργικότητας
Με αφορμή την έκδοση μιας νέας Πράσινης Βίβλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε
διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση που στόχο έχει την απελευθέρωση του πλήρους
δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Οι συγκεκριμένοι
κλάδοι προσφέρουν περίπου 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ, συνεισφέρουν
στο 2,6% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και αναπτύσσονται ταχύτερα από την υπόλοιπη
οικονομία. Μέσω της διαβούλευσης τα ενδιαφερόμενα μέρη θα προσφέρουν απόψεις
σχετικά με α) πώς μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για μικρές
επιχειρήσεις των οποίων το μόνο περιουσιακό στοιχείο είναι η δημιουργικότητά τους,
β) πώς μπορεί η ΕΕ να συμβάλει στην εξασφάλιση του σωστού συνδυασμού
δημιουργικών και διοικητικών δεξιοτήτων στους συγκεκριμένους τομείς καθώς και γ)
πώς θα προωθηθεί περισσότερη καινοτομία και πειραματισμός και η χρήση
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στους εν λόγω κλάδους.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουλίου 2010.
Πηγή:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/466&format=HTML
&aged=0&language=EL&guiLanguage=fr

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

…η Επιτροπή σκοπεύει
να δημιουργήσει ένα
νομικό πλαίσιο που θα
διευκολύνει την
ψηφιοποίηση και
διάδοση των
πολιτιστικών έργων
στην Ευρώπη

Ψηφιακό θεματολόγιο και πνευματική ιδιοκτησία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης για την υλοποίηση ενός
ψηφιακού θεματολογίου το οποίο δίνει έμφαση σε 7 τομείς με στόχο την οικονομική
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσα στα μέτρα που θα ληφθούν προς την
ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία,
η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής N. Kroes δήλωσε ότι η Επιτροπή σκοπεύει να
δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο που θα διευκολύνει την ψηφιοποίηση και διάδοση
των πολιτιστικών έργων στην Ευρώπη, προτείνοντας μια Οδηγία για τα ορφανά έργα
μέσα στο 2010 και μία Οδηγία για τη διαχείριση των συλλογικών δικαιωμάτων που
θα ενδυναμώσει τη διοίκηση, τη διαφάνεια και την πανευρωπαϊκή αδειοδότηση για
την online διαχείριση δικαιωμάτων. Σε μη νομοθετικό επίπεδο η Επιτροπή σκοπεύει
να οργανώσει διάλογο των ενδιαφερόμενων μερών με στόχο την έκδοση έκθεσης το
2012 για την ανάγκη υιοθέτησης μέτρων στον τομέα της διαχείρισης των
πνευματικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, έκθεση αξιολόγησης της Οδηγίας για την
επιβολή των πνευματικών δικαιωμάτων θα υποβληθεί το 2012 που θα αξιολογεί την
ανάγκη για πρόσθετα μέτρα καταπολέμησης της διαδικτυακής πειρατείας.
Πηγές: ifrro news, volume 13 – number 2 – May 2010
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/581&format=HTML
&aged=0&language=EL&guiLanguage=en
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Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Απόφαση C-136/09 (Έννοια της παρουσίασης στο κοινό - Έργα που
παρουσιάζονται μέσω συσκευών τηλεοράσεως τοποθετημένων σε δωμάτια
ξενοδοχείων).
Στην υπόθεση C-136/09 με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως
που υπέβαλε ο Άρειος Πάγος, το ΔΕΚ έκρινε ότι ο ξενοδόχος που τοποθετεί στα
δωμάτια του ξενοδοχείου συσκευές τηλεοράσεως και τις συνδέει με την κεντρική
κεραία του ξενοδοχείου προβαίνει, εξ αυτού του γεγονότος και μόνο, σε παρουσίαση
του έργου στο κοινό κατά την έννοια του α. 3 παρ. 1 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ
(ανάλογη απόφαση του ΔΕΚ SGAE C-306/05 της 7.12.2006, Συλλογή 2006, σ. I11519).

Ιρλανδία.

Δικαστική απόφαση υπέρ των «τριών προειδοποιήσεων»
Δικαστήριο της Ιρλανδίας έκρινε ότι η πρόθεση της εταιρείας παροχής υπηρεσιών
διαδικτύου Eircom να εφαρμόσει το σύστημα των "τριών προειδοποιήσεων", δεν
παραβιάζει την νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικότητας. Ο δικαστής τόνισε
ότι θεωρεί το δικαίωμα στην πνευματική ιδιοκτησία βασικό σύμφωνα με το ιρλανδικό
δίκαιο. Η Eircom αποφάσισε να εφαρμόσει αυτό το σύστημα ύστερα από μήνυση
εταιρειών της μουσικής βιομηχανίας που απαίτησαν να σταματήσει η Eircom να
υποστηρίζει την ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των χρηστών του δικτύου της.
Πηγή: http://www.techdirt.com/articles/20100416/1209149041.shtml

Ισπανία

…παραλληλίζοντας τη
δραστηριότητά τους με
την πρακτική της
ανταλλαγής βιβλίων

Αθώωση για διαχειριστές peer to peer
Ισπανικό δικαστήριο αθώωσε διαχειριστές ιστοσελίδας ανταλλαγής αρχείων (peer to
peer) παραλληλίζοντας τη δραστηριότητά τους με την πρακτική της ανταλλαγής
βιβλίων. Η ιστοσελίδα cvcdgo.com άρχισε τη λειτουργία της το 2004 και ελάμβανε
διαφημιστικά έσοδα μέχρι τη στιγμή της διακοπής της λειτουργίας της το 2005 όταν
οι τέσσερις υπεύθυνοι για το forum ανταλλαγής αρχείων συνελήφθησαν μετά από
καταγγελίες της EGEDA και της Columbia Tristar. Το Δικαστήριο όμως της Μαδρίτης
αθώωσε τους κατηγορουμένους, κλείνοντας τελεσίδικα την υπόθεση και
υποστηρίζοντας ότι η δραστηριότητά τους δεν είναι παράνομη γιατί η λειτουργία της
ιστοσελίδας δεν προσέβαλε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα έργα που
ανταλλάσσονταν μέσω των αρχείων.
Πηγή: http://tvxs.gr/print/59946

Βέλγιο

Νέος νόμος για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης
Νέα νομοθεσία που αφορά την λειτουργία και εποπτεία των οργανισμών συλλογικής
διαχείρισης τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο στο Βέλγιο. Ο νέος νόμος ήρθε σαν
αποτέλεσμα του γεγονότος ότι κάποιοι οργανισμοί δεν λειτουργούσαν σε καθεστώς
διαφάνειας και κατηγορήθηκαν ότι έκαναν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους.
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Στις νομοθετικές ρυθμίσεις αναφέρεται ότι θα επιβάλλονται πολύ συγκεκριμένοι και
ξεκάθαροι όροι στους διευθύνοντες τους οργανισμούς καθώς και ότι θα υπάρχουν
χωριστοί τραπεζικοί λογαριασμοί όπου θα διακρίνονται τα κεφάλαια που ανήκουν
στον οργανισμό και τα δικαιώματα που εισπράττει. Οι οργανισμοί συλλογικής
διαχείρισης θα υποχρεούνται να διανέμουν τα δικαιώματα μέσα σε 24 μήνες ενώ
μόνο το 10% από αυτά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση
κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών σκοπών. Επίσης, η εποπτεία του
Υπουργείου Οικονομικών επί των οργανισμών θα ενισχυθεί και το Υπουργείο θα
μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα εάν κάποιος οργανισμός δεν είναι συνεπής στις
καταστατικές του υποχρεώσεις αλλά και να καταγγέλλει κάποιον οργανισμό στις
δικαστικές αρχές. Η εποπτεία αυτή θα χρηματοδοτείται από τους ίδιους τους
οργανισμούς ενώ η υπηρεσία που θα τους εποπτεύει θα πρέπει να δημοσιεύει ετήσια
έκθεση με τις ενέργειές της.
Πηγή:
http://merlin.obs.coe.int/newsletter.php?year=2010&issue=5&iris_ref=2010%205%
208
Γερμανία

…ότι ο ιδιοκτήτης του
δικτύου έχει κάποιο
μερίδιο ευθύνης για τις
πράξεις τρίτων που
χρησιμοποιούν το
δίκτυο

Δικαστήριο επιβάλλει πρόστιμο
πρόσβασης στο Internet

σε

ιδιοκτήτη

δικτύου

ασύρματης

Γερμανικό δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο σε ιδιοκτήτη δικτύου ασύρματης πρόσβασης
στο Internet επειδή εκείνος δεν το ασφάλισε με τη χρήση κωδικού με αποτέλεσμα το
δίκτυο να χρησιμοποιηθεί για το κατέβασμα μουσικής χωρίς την άδεια του
δικαιούχου. Ο ιδιοκτήτης του δικτύου απέδειξε ότι βρισκόταν σε διακοπές όταν
συνέβη η παράβαση αλλά το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο όρισε ότι ο
ιδιοκτήτης του δικτύου έχει κάποιο μερίδιο ευθύνης για τις πράξεις τρίτων που
χρησιμοποιούν το δίκτυο. Παρόλα αυτά το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο ιδιοκτήτης
του δικτύου δεν θα πληρώσει αποζημίωση αλλά μόνο τα δικαστικά τέλη για την
έκδοση δικαστικής προειδοποίησης που ο δικαιούχος των δικαιωμάτων έστειλε σε
αυτόν, με το ποσό να μην υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Το δικαστήριο με αυτή την
απόφαση δεν θεωρεί ότι οι ιδιοκτήτες δικτύων έχουν ευθύνη για τις πράξεις τρίτων
που τα χρησιμοποιούν αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να ορίζουν έναν κωδικό
προστασίας όταν το δίκτυο στήνεται για πρώτη φορά έτσι ώστε αυτό να μην είναι
ανοιχτό σε κατάχρηση.
Πηγή: http://www.out-law.com/page-11023

Σουηδία Διαλύεται το Piratbyran
Η ομάδα Piratbyran, από την οποία προήλθε η πασίγνωστη ιστοσελίδα ανταλλαγής
αρχείων Pirate Bay, ανακοίνωσε τη διάλυσή της. Ένας από τους ιδρυτές της ομάδας
δήλωσε ότι «δεν νιώθουν πλέον απαραίτητοι». Ακόμα ένας λόγος φαίνεται να είναι
και ο πρόσφατος θάνατος ενός από τους συνιδρυτές της ομάδας. Η ομάδα
Piratbyran, που το όνομα της σημαίνει «γραφείο πειρατείας», ιδρύθηκε το 2003 σαν
απάντηση στην λειτουργία του Σουηδικού γραφείου κατά της πειρατείας,
Antipiratbyran.
Πηγή: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/10433195.stm
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ΗΠΑ

Καταδικαστική απόφαση για το Limewire
Οι ιδρυτές της υπηρεσίας Limewire κρίθηκαν ένοχοι από δικαστήριο της Νέας Υόρκης
για συνέργια στην ανταλλαγή πειρατικών αρχείων μετά από αγωγή που το 2006
κατέθεσαν εναντίον τους 13 μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες (Arista, Atlantic, BMG
Music, Capital, Motown, Sony Music, Virgin, Warner Brothers κλπ.).
Το δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία βελτίωσε το λογισμικό της με σκοπό να
διευκολύνει τους χρήστες να κατεβάσουν ψηφιακές ηχογραφήσεις οι περισσότερες
από τις οποίες καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα.
Πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1136163

ΗΠΑ

Νίκη της Goοgle/YouTube εναντίον της Viacom
Η Google κέρδισε μια πολύ σημαντική νίκη εναντίον της Viacom όταν πρόσφατα
Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ν. Υόρκης απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει η
Viacom, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ΜΜΕ στον κόσμο, κατηγορώντας τη
Google για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, η
Viacom θεώρησε τη Google υπεύθυνη για το ανέβασμα μουσικών βίντεο χωρίς την
άδεια των εταιρειών που κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα στην υπηρεσία της
YouTube και ζήτησε 1.000.000.000 δολάρια ως αποζημίωση. Η Viacom υποστήριξε
ότι η Google/YouTube είχε γνώση της κατάστασης και δεν έκανε τίποτα για να
σταματήσει την παράνομη δραστηριότητα. Το Δικαστήριο όμως έκρινε ότι η Google
δεν μπορεί να έχει ευθύνη αφού έχει μόνο γενική γνώση για το περιεχόμενο που
είναι διαθέσιμο στο YouTube, το οποίο καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τους
χρήστες, και επίσης ότι δεν μπορεί να γνωρίζει τι ισχύει για το κάθε βίντεο χωριστά.
Επιπλέον, αποδείχτηκε ότι η Google/YouTube αφαιρούσε από τις σελίδες της όσα
μουσικά βίντεο γνώριζε ότι είχαν ανέβει χωρίς άδεια από την εταιρεία παραγωγής. Η
Viacom δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση καθώς θεωρεί την απόφαση θεμελιωδώς
λανθασμένη. Από την άλλη μεριά εκπρόσωπος της Google δήλωσε ότι η απόφαση
είναι μια σημαντική νίκη όχι μόνο για την εταιρεία αλλά και για δισεκατομμύρια
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να
επικοινωνήσουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.
Πηγές: http://in.reuters.com/article/idINTRE65N12V20100624
http://tvxs.gr/print/60953

Google Προστασία προσωπικών δεδομένων
Τα αιτήματα αυτά ίσως
αναγκάσουν δικαστικά
την εταιρεία να
αποκαλύψει ακριβώς τα
στοιχεία που συνέλεξε
στις 33 χώρες του
προγράμματος Street
View.

Θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων απασχολούν 7 ευρωπαϊκές χώρες
(Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία και Ελβετία) καθώς κατέθεσαν
αιτήματα διατήρησης των στοιχείων που παράτυπα συνέλεξε η Google από ανοιχτά
ασύρματα δίκτυα στο πλαίσιο της υπηρεσίας Street View που πραγματοποιεί
φωτογραφική χαρτογράφηση των δρόμων σε διάφορες πόλεις του κόσμου. Τα
αιτήματα αυτά ίσως αναγκάσουν δικαστικά την εταιρεία να αποκαλύψει ακριβώς τα
στοιχεία που συνέλεξε στις 33 χώρες του προγράμματος Street View. H Google είχε
δηλώσει ότι η συλλογή των στοιχείων ήταν σφάλμα προγραμματισμού. Μετά την
κατάθεση των αιτημάτων δήλωσε ότι προτείθεται να παραδώσει τα εν λόγω στοιχεία
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στις αρμόδιες υπηρεσίες για έλεγχο.
Πηγή:
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathworld_1_02/06/2010_340535
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΙ
15 Ιουνίου 2010

Σεμινάριο IP Protection for SMEs and Start-ups
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας συμμετείχε στην πρώτη ημερίδα του έργου
IPR Protect που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 15.06.2010 στο Κέντρο Καινοτομίας
Μικροηλεκτρονικής (www.corallia.org) στο Μαρούσι με θέμα "IP Protect for SMEs
and Start-Ups". Κατά τη διάρκεια της ημερίδας εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και
το εξωτερικό αναλύσανε ζητήματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με
στόχο την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση των μελών του mi-Cluster. Οι
εκπρόσωποι του ΟΠΙ παρουσίασαν εισήγηση με θέμα: «Η χρήση αδειών GPL στην
ανάπτυξη λογισμικού. Μια παρουσίαση για τις επιπτώσεις ενσωμάτωσης GPL-κώδικα
σε ιδιόκτητο λογισμικό».
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