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ΝΕΑ
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ψηφίστηκε η επέκταση της διάρκειας προστασίας των
δικαιωμάτων των ερμηνευτών-εκτελεστών
• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της επέκτασης της διάρκειας προστασίας
των δικαιωμάτων των ερμηνευτών εκτελεστών από 50 σε 70 χρόνια. Αρχικά η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είχε προτείνει επέκταση του δικαιώματος στα 95 χρόνια. Η πρόταση όμως αυτή
βρήκε αντίσταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Προβλέπεται επίσης και η δημιουργία ενός
ταμείου αποκλειστικά για μουσικούς στούντιο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από εισφορές των
παραγωγών οι οποίοι θα υποχρεούνται κάθε χρόνο να κρατάνε για αυτό το σκοπό, το 20%
των εσόδων που θα προέρθουν από την επέκταση του δικαιώματος προστασίας. Επιπλέον,
στο νόμο προβλέπεται ο όρος «use it or lose it». Σύμφωνα με αυτόν οι ερμηνευτέςεκτελεστές θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή των δικαιωμάτων των
ηχογραφήσεών τους, εάν ο παραγωγός στου οποίου την κατοχή βρίσκονται δεν τα
κυκλοφορήσει στην αγορά για 50 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση ο παραγωγός θα έχει στη
διάθεσή του ένα χρόνο για να κυκλοφορήσει στην αγορά τα ηχογραφήματα. Εάν αυτό δεν
συμβεί τα δικαιώματα επιστρέφουν στον ερμηνευτή-εκτελεστή.
Πηγή:
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20090422IPR54191/20090422IP
R54191_en.pdf

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Οδηγία 2009/24/EC για τη νομική προστασία των
προγραμμάτων Η/Υ
• Τέθηκε σε εφαρμογή η οδηγία 2009/24/EC που αφορά στη νομική προστασία των
προγραμμάτων Η/Υ. Αρχικά, σχετική οδηγία είχε τεθεί σε εφαρμογή το 1991 και προέβλεπε
την προστασία των προγραμμάτων Η/Υ ως έργα του λόγου. Λόγω των πολλών
τροποποιήσεών της (κυρίως διοικητικής φύσης) κρίθηκε αναγκαία η κωδικοποίησή της η οποία
ενσωματώνει όλες τις τροποποιήσεις χωρίς όμως να επηρεάζεται η ουσία της αρχικής Οδηγίας.
Πηγή:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:EN:PDF

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΜΜΕ και νέες επικοινωνίες
• Στις 29 Μαΐου 2009 το Συμβούλιο της Ευρώπης συνήλθε στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας
και εξέδωσε απόφαση σχετικά με την μελλοντική εργασία του στον τομέα των μέσων μαζικής
ενημέρωσης και των νέων επικοινωνιών. Σε αυτήν υπογράμμισε ότι τα ατομικά θεμελιώδη
δικαιώματα, τα πρότυπα και οι αξίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν επί
των υπηρεσιών διαδικτυακής πληροφορίας και επικοινωνίας στον ίδιο βαθμό όπως και στον
εκτός διαδικτύου κόσμο. Οι Υπουργοί έκαναν έκκληση για παγκόσμια πρόσβαση στο διαδίκτυο
ενώ εξέφρασαν τη γνώμη ότι η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο παραβιάζει ξεκάθαρα τα
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών.
Βλ. αναλυτικά σε
http://www.ip-watch.org/weblog/2009/06/08/council-of-europe-access-to-internet-is-afundamental-right/
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή: eYou Guide
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη δημιουργία της ιστοσελίδας eYou Guide η
οποία θα ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
στο διαδίκτυο, όπως αυτά απορρέουν από τα εθνικά δίκαια αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Προσφέρει πληροφορίες και συμβουλές σε θέματα όπως προστασία της ιδιωτικότητας και των
προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, ασφάλεια στο διαδίκτυο, κανόνες για την on line
διαφήμιση, υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών internet προς τους καταναλωτές,
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, θέματα υπαιτιότητας και δυνατότητα
αξίωσης αποζημίωσης. Η ιστοσελίδα θα είναι αρχικά διαθέσιμη στα αγγλικά, γαλλικά,
γερμανικά και βουλγάρικα ενώ και άλλες γλώσσες θα προστεθούν μέσα στους επόμενους
μήνες.
Πηγή:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/09/16&format=HTML&ag
ed=0&language=EN&guiLanguage=en#_Toc228855348

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Προδικαστική απόφαση σχετικά με την Οδηγία
2001/29/ΕΚ
• Στις 16 Μαΐου 2009 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη εφημερίδα ΕΚ Διάταξη του
Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 19ης Φεβρουαρίου 2009 κατόπιν αιτήσεως του Oberster
Gerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως (υπόθεση LSG-Gesellschaft
zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH κατά Tele2 Telecommunication GmbH)
σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας, το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά
δικαιώματα, τη διατήρηση και γνωστοποίηση ορισμένων δεδομένων κίνησης, την προστασία
του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την έννοια του διαμεσολαβητή, κατά την
έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 3, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ.
Βάσει αυτής η ερμηνεία των κοινοτικών οδηγιών, όπως η οδηγία 2002/58 για την επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων και η οδηγία 2004/48 για την επιβολή των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας και η ενσωμάτωση τους στην εθνική τάξη, θα πρέπει να καθιστά
δυνατή τη διασφάλιση της ορθής ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Επίσης, Ο φορέας παροχής πρόσβασης, που παρέχει στους χρήστες μόνον πρόσβαση στο
Διαδίκτυο χωρίς να προσφέρει άλλες υπηρεσίες, όπως, ιδίως, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
την τηλεφόρτωση ή την υπηρεσία ανταλλαγής αρχείων, ούτε ασκεί κάποιου είδους νομικό ή
πραγματικό έλεγχο επί της υπηρεσίας που χρησιμοποιεί ο χρήστης, πρέπει να θεωρηθεί ως
"διαμεσολαβητής", κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 3, της οδηγίας 2001/29.
Πηγή: Βλ. αναλυτικά το κείμενο της απόφασης στην ιστοσελίδα
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:113:0014:01:EL:HTML

WIPO: Προχωρούν οι συνομιλίες για μια Συνθήκη με θέμα περιορισμούς και
εξαιρέσεις
• Η Διαρκής Επιτροπή του WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά
δικαιώματα που συναντήθηκε από τις 25 έως τις 29 Μαΐου, συμφώνησε να εξετάσει τη
δημιουργία μιας νέας συνθήκης που θα αφορά στους περιορισμούς και εξαιρέσεις του
περιουσιακού δικαιώματος προς όφελος των τυφλών, αλλά και πιθανές εξαιρέσεις προς
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όφελος βιβλιοθηκών και αρχείων. Επιπλέον η Επιτροπή ασχολήθηκε με θέματα δικαιωμάτων
ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών, αλλά και με μία αρκετά παλαιότερη πρόταση με θέμα τις
οπτικοακουστικές εκτελέσεις.
Πηγή: http://www.ip-watch.org/weblog/?p=4072

Ελλάδα: Μείωση της πειρατείας του λογισμικού
• Κατά 1% μειώθηκε η πειρατεία λογισμικού Η/Υ το 2008 στην Ελλάδα παρουσιάζοντας
συνολική πτώση 7% μεταξύ 2005 και 2008. Οι οικονομικές απώλειες του κλάδου όμως
παραμένουν συνολικά υψηλές και ανέρχονται στα 171 εκ. ευρώ και έχουν ως αποτέλεσμα
λιγότερες θέσεις εργασίας και μειωμένα έσοδα για τις εταιρείες πληροφορικής. Τα
αποτελέσματα προέκυψαν από την 6η Παγκόσμια Μελέτη για την Πειρατεία Λογισμικού Η/Υ
που έδωσε στη δημοσιότητα η Business Software Alliance (BSA), ο διεθνής οργανισμός που
εκπροσωπεί την παγκόσμια βιομηχανία λογισμικού.
Πηγή: http://www.sepe.gr/default.aspx?pid=34&la=1&artID=2417

Ελλάδα : Απόφαση ελληνικού δικαστηρίου για τα blogs
• Τα ιστολόγια (blogs) δεν υπάγονται στο νόμο περί ηλεκτρονικού τύπου, έκρινε το
Μονομελές Πρωτοδικείο Ροδόπης με την υπ’ αριθ. 44/2008 απόφαση σε δίκη που αφορούσε
υπόθεση προσβολής προσωπικότητας μέσω ιστολογίου. Για πρώτη φορά στα σύγχρονα
δικαστικά χρονικά της Ελλάδας, το δικαστήριο προχώρησε στον ορισμό για την έννοια και τη
φύση των ιστολογίων, αναγνωρίζοντας την ελευθερία της έκφρασης που συνεπάγεται «η
διαδραστική τους φύση και η συνδιαμόρφωση του περιεχομένου τους από αναγνώστες με την
ανάρτηση σχολίων». Επίσης αναγνώρισε ότι η ανωνυμία των ιστολόγων δεν αναιρεί το
χαρακτηρισμό του ιστολογίου ως ηλεκτρονικού εντύπου «διότι άλλωστε και στα γραπτά
έντυπα παραδοσιακής μορφής είναι συνήθης η αρθρογραφία με ψευδώνυμο» αλλά και την
αναλογική εφαρμογή του νόμου περί Τύπου προκειμένου να καλυφθεί το «κενό νόμου». Η
ίδια απόφαση αναφέρει ότι «μόνη η χρήση ενός υπαρκτού ονοματεπωνύμου ως υπογραφής
δεν αποτελεί πλήρη απόδειξη για την ταυτότητα του δράστη της προσβολής
προσωπικότητας». Επιπλέον, το δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία που παρέχει τον διαδικτυακό
χώρο δεν έχει ευθύνη για όσα δημοσιεύονται στα ιστολόγια την τεχνική πλατφόρμα των
οποίων παρέχει στους χρήστες.
Πηγή: enet.gr, Δευτέρα 25 Μαΐου 2009

Ηνωμένο Βασίλειο: Στόχος η 70 % μείωση της πειρατείας μέχρι την επόμενη
χρονιά
• Η Κυβέρνηση της Βρετανίας στοχεύει στη μείωση της διαδικτυακής πειρατείας κατά
70 % μέσα στον επόμενο χρόνο σύμφωνα με την Digital Britain Report. Η ρυθμιστική αρχή
τηλεπικοινωνιών Ofcom θα συνεργαστεί με τους παροχείς υπηρεσιών Internet ζητώντας τους
να στέλνουν ειδοποιήσεις σε όσους χρήστες των οποίων οι λογαριασμοί χρησιμοποιούνται για
να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Επιπλέον, οι πάροχοι θα έχουν την υποχρέωση μετά
από δικαστική εντολή να παρέχουν στοιχεία έτσι ώστε να γίνεται γνωστή η ταυτότητα των
κατ’ επανάληψη παρανομούντων. Σε περίπτωση που αυτές οι δύο μέθοδοι δεν έχουν
αποτέλεσμα, η Κυβέρνηση θα επιτρέψει την επιβολή τεχνικών μέτρων όπως μπλοκάρισμα
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συγκεκριμένων ιστοσελίδων, IP διευθύνσεων και URLs, μείωση εύρους ζώνης, φιλτράρισμα ή
έναν συνδυασμό όλων των παραπάνω.
Πηγή: http://www.cineuropa.org/newsdetail.aspx?lang=en&documentID=109117

Γαλλία: Άκυρη η βασική διάταξη του νόμου για τη διαδικτυακή πειρατεία
• Το Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε τη βασική διάταξη του νομοσχεδίου κατά της
διαδικτυακής πειρατείας το οποίο ψηφίστηκε τον περασμένο μήνα από τη Γαλλική Γερουσία.
Το Δικαστήριο, που επιβλέπει τη νομιμότητα των νομοθετημάτων, δεν έκανε δεκτή τη διάταξη
που προβλέπει ότι θα διακόπτεται χωρίς δικαστική εντολή η σύνδεση στο Internet όσων
κατεβάζουν παράνομα μουσική και ταινίες και δεν συμμορφώνονται μετά από δύο
προειδοποιήσεις. Το Δικαστήριο επικαλούμενο την ελευθερία στην επικοινωνία και στην
έκφραση που απορρέει από τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, θεώρησε
απαραίτητες τη «γενικευμένη ανάπτυξη του Internet» και την «ελεύθερη πρόσβαση του
κοινού στις δικτυακές επικοινωνιακές υπηρεσίες». Ακόμα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η διακοπή
της σύνδεσης στο Internet μπορεί να αποφασιστεί μόνο από το δικαστήριο και όχι από μια
διοικητική αρχή όπως η HADOPI. Με την απόφαση αυτή, ο γαλλικός νόμος για τη διαδικτυακή
πειρατεία δεν έχει νομική ισχύ.
Πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1022498&lngDtrID=252
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/lesdecisions/2009/decisions-par-date/2009/2009-580-dc/decision-n-2009-580-dc-du-10-juin2009.42666.html

Σουηδία: Εξελίξεις στην υπόθεση του Pirate Bay
• Η έφεση που υπέβαλαν οι ιδρυτές του Pirate Bay μετά από καταδικαστική για αυτούς
απόφαση, δεν στέφθηκε με επιτυχία. Η έφεση υποβλήθηκε με την αιτιολογία ότι ο δικαστής
που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ήταν προκατειλημμένος εναντίον των ιδρυτών του
Pirate Bay λόγω σχέσεων με οργανισμούς διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι κατηγορούμενοι
ζήτησαν επανάληψη της δίκης αμφισβητώντας την ουδετερότητα του δικαστή. Το
Περιφερειακό Δικαστήριο της Στοκχόλμης όμως αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για
κάτι τέτοιο και ότι η ιδιότητα μέλους σε οργανισμούς είναι ένας τρόπος για να μπορούν οι
δικαστές να αποκομίζουν γνώσεις πάνω σε θέματα νομοθεσίας πνευματικής ιδιοκτησίας.
Εντωμεταξύ και εν μέσω των δικαστικών εξελίξεων, ανακοινώθηκε η πώληση του Pirate Bay
στη σουηδική εταιρεία λογισμικού Global Gaming Factory (GGF). Σύμφωνα με δηλώσεις
εκπροσώπου της εταιρείας, το Pirate Bay θα συνεχίσει να είναι site ανταλλαγής αρχείων με τη
διαφορά ότι τα διαθέσιμα αρχεία θα είναι νόμιμα και όχι κλεμμένα από τους κατόχους των
πνευματικών δικαιωμάτων.
Πηγές:
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/pirate-bay-copyright-appeallooking-shaky-1700478.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8127050.stm
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Ισπανία: Οι εφημερίδες έχουν απόλυτο έλεγχο στο περιεχόμενό τους
• Με απόφαση ισπανικού δικαστηρίου οι εφημερίδες έχουν τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου τους και τον απόλυτο έλεγχο πάνω σε αυτό. Η αγωγή
κατατέθηκε από 55 εφημερίδες εναντίον της εταιρείας Documentacion de Medios η οποία
χρησιμοποιούσε υλικό των εφημερίδων για να προσφέρει υπηρεσίες αποδελτίωσης τύπου.
Από εδώ και πέρα για κάθε χρήση του περιεχομένου τής εφημερίδας θα πρέπει να υπάρχει η
άδεια του συντάκτη.
Πηγή: Ενδιάμεσα, Τεύχος 64, σελ. 8

Google: Διακανονισμός της Συλλογικής Αγωγής για τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας σχετικά με την Αναζήτηση Βιβλίων από την Google.
• Σχετικά με τη δημιουργία βάσης δεδομένων από τη Google που θα περιέχει πλήρη
κείμενα βιβλίων ψηφιοποιημένα με σκοπό την εμπορική τους χρήση, το Ομοσπονδιακό
Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε παράταση στη δυνατότητα των δικαιούχων να δηλώσουν ότι
επιθυμούν να παραμείνουν στη συμφωνία ή ότι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή (optout). Ως νέα ημερομηνία ορίστηκε η 4η Σεπτεμβρίου. Αποτέλεσμα αυτού είναι και η αλλαγή
ημερομηνίας της Αμερόληπτης Ακροαματικής Διαδικασίας από 11 Ιουνίου 2009 σε 7
Οκτωβρίου 2009, όπου το δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα δοθεί η οριστική έγκριση για τη
συμφωνία.
Πηγές :
http://www.ifrro.org/upload/documents/ExtensionPressReleaseGOOGLE.pdf
http://www.googlebooksettlement.com/
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