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ΗΠΑ: Authors Guild v. Google
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Δράσεις ΟΠΙ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πνευματική ιδιοκτησία και Συγγενικά
Δικαιώματα»
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δημόσια Διαβούλευση για το κανονιστικό πλαίσιο για τις
επιγραμμικές πλατφόρμες, τους παρόχους υπηρεσιών
διαδικτύου, τα προσωπικά δεδομένα, το υπολογιστικό νέφος
και τη συνεργατική οικονομία / Public consultation on the
regulatory environment for platforms, online intermediaries,
data and cloud computing and the collaborative economy
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή τη δημόσια διαβούλευση ζητά τις απόψεις όλων
των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να κατανοήσει καλύτερα τον κοινωνικό και
οικονομικό ρόλο των πλατφορμών, τις τάσεις της αγοράς, τη δυναμική στον τομέα
της ανάπτυξης των πλατφορμών, τα επιχειρηματικά μοντέλα υποστήριξής τους
αλλά και τις σχέσεις ανάμεσα στους παρόχους πλατφορμών και τους κατόχους
δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου.

Πηγή:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-regulatoryenvironment-platforms-online-intermediaries-data-and-cloud

[2]

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τον γεωγραφικό
αποκλεισμό και άλλους περιορισμούς με γεωγραφική
βάση κατά την αγορά και την πρόσβαση σε πληροφορίες
εντός της ΕΕ / Public consultation on Geo-Blocking and
Other geographically based restrictions when shopping
and accessing information in the EU
Στόχος της παρούσας διαβούλευσης είναι η συλλογή απόψεων και σχολίων σχετικά
με τους διάφορους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι χρήστες, οι καταναλωτές
και οι επιχειρήσεις όταν ζητούν ή παρέχουν πληροφορίες ή πραγματοποιούν
διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσουν την Επιτροπή στην εκπόνηση
νομοθετικών προτάσεων για τους γεωγραφικούς περιορισμούς στο πλαίσιο της
στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά.
Πηγή:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/6fc583c2-3e7e-4b5d-924638bd973b8a55?draftid=9460fc24-8e93-4920-b1f3c63e126fea19&surveylanguage=EL&serverEnv=

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Νέοι κανόνες για την ουδετερότητα του Διαδικτύου
Στα τέλη του Οκτώβρη 2015 ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέοι
κανόνες που αφορούν στην ουδετερότητα του διαδικτύου στο πλαίσιο της Ενιαίας
Ψηφιακής Αγοράς. Οι κανόνες αυτοί καθιερώνουν για πρώτη φορά και με σαφήνεια
την αρχή της ουδετερότητας του διαδικτύου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Σύμφωνα με τους νέους κανόνες κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει
να έχει πρόσβαση σε ανοιχτό διαδίκτυο, ενώ οι πάροχοι περιεχομένου και
υπηρεσιών διαδικτύου θα πρέπει να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
μέσω ενός υψηλής ποιότητας ανοιχτού διαδικτύου. Το μπλοκάρισμα και η φραγή
διαδικτυακών υπηρεσιών, περιεχομένου και εφαρμογών θα είναι παράνομα.
Επίσης, όλη η διαδικτυακή κυκλοφορία θα αντιμετωπίζεται ισότιμα. Για
παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιτρέπεται η ιεράρχηση της κυκλοφορίας
στο διαδίκτυο βάσει πληρωμής προς τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου.
Σημειώνεται, ότι η ίση μεταχείριση θα επιτρέπει τη λογική διαχείριση της
καθημερινής κίνησης σύμφωνα με δικαιολογημένες τεχνικές απαιτήσεις και πρέπει
να είναι ανεξάρτητη από την προέλευση και τον προορισμό της κυκλοφορίας αλλά
και από εμπορικούς σκοπούς.

Πηγή:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-rules-roaming-charges-andopen-internet
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Ελλάδα

Καταγγελία του ΟΣΔΕΛ οδηγεί σε συλλήψεις και κατασχέσεις
για φωτοτυπημένα βιβλία
Περισσότερα από 400 φωτοτυπημένα
αντίγραφα ολόκληρων ξενόγλωσσων
επιστημονικών βιβλίων καθώς και ένας
φορητός υπολογιστής που περιείχε
περίπου πενήντα αρχεία με βιβλία σε
ψηφιακή μορφή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από την αστυνομία σε δύο
φωτοτυπικά καταστήματα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, την Τετάρτη 7
Οκτωβρίου 2015.
Τα καταστήματα εντοπίστηκαν από στελέχη του Οργανισμού Συλλογικής
Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων
περιοδικών ελέγχων του Οργανισμού στην αγορά των επιχειρήσεων φωτοτυπικής
αναπαραγωγής σε ολόκληρη τη χώρα. Μετά την καταγγελία και τη σχετική μήνυση
που υποβλήθηκε, η αστυνομία προέβη σε επιτόπια έρευνα. Οι ιδιοκτήτες των
καταστημάτων συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και
παραπέμφθηκαν στον ανακριτή για να απολογηθούν.
Υπενθυμίζεται ότι η αναπαραγωγή βιβλίων σε φωτοτυπικά καταστήματα είναι
νόμιμη μόνο μετά από σχετική αδειοδότηση από τον ΟΣΔΕΛ και μόνο αν αφορά σε
μικρό μέρος του βιβλίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ΟΣΔΕΛ ασκεί τα νόμιμα
δικαιώματά του στο πλαίσιο της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των
δημιουργών και εκδοτών που εκπροσωπεί.
Πηγή: ΟΣΔΕΛ
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Ελλάδα

Υπηρεσία Antipiracy από τον ΟΣΔΕΛ κατά της διακίνησης
«πειρατικών» ψηφιακών βιβλίων
Η υπηρεσία Antipiracy του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου
(ΟΣΔΕΛ) έχει στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης «πειρατικών» ψηφιακών
βιβλίων.
Σε πρώτο στάδιο ο ΟΣΔΕΛ θα λαμβάνει στοιχεία ενημέρωσης για την ψηφιακή
διακίνηση "πειρατικών" βιβλίων Ελλήνων εκδοτών και συγγραφέων. Στο δεύτερο
στάδιο, θα γίνεται ο έλεγχος από την πλευρά του Οργανισμού που θα αφορά στην
επαλήθευση των στοιχείων που λαμβάνει. Το τρίτο στάδιο αφορά στην εκτίμηση
από την πλευρά του Οργανισμού της δυνατότητας ανάληψης δράσης και του
είδους αυτής.
Η αποστολή ενημερωτικών στοιχείων προς τον ΟΣΔΕΛ μπορεί να γίνει ως εξής:
α. Τηλεφωνικά καλώντας στον αριθμό 210 3849107.
β. Online
 με αποστολή email στο anti-piracy@osdel.gr
 στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του ΟΣΔΕΛ με αποστολή
μηνύματος στο inbox του Facebook account του ΟΣΔΕΛ και στο twitter
account του ΟΣΔΕΛ.@osdelGR
γ. Ταχυδρομικά με αποστολή ενημέρωσης στη διεύθυνση: ΟΣΔΕΛ, Θεμιστοκλέους
73, 10683, Εξάρχεια.
Πηγή: ΟΣΔΕΛ
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Ελλάδα

Συμφωνία του GEA με την Ένωση Ξενοδόχων της Κω
Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης GEA και η Ένωση Ξενοδόχων Κω μετά από
διαπραγματεύσεις ήρθαν σε συμφωνία που αφορά στη χρήση των έργων του
ρεπερτορίου των μελών του GEA. Bάσει αυτής της συμφωνίας ο Οργανισμός
προσφέρει εκπτώσεις από 50% έως 80% επί του βασικού του τιμοκαταλόγου
ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχείου, εξαιρώντας, υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, ξενοδοχεία πολύ χαμηλών κατηγοριών από την καταβολή
οφειλομένων. Η συμφωνία ισχύει για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως
31/12/2018.

Πηγές:
http://www.geamusic.gr/?m=news0028&sel=4&bg=pw5
http://www.nisoskos.gr/shownew.php?new_id=12485&category=2

Γερμανία

“Framing” - Απόφαση του Ανώτατου Ομοσπονδιακού
Δικαστηρίου
Τον Ιούλιο του 2015 το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο με απόφασή του έκρινε
ότι τα πνευματικά δικαιώματα δεν παραβιάζονται από διαχειριστή ιστοσελίδας που
χρησιμοποιεί «framing/καδράρισμα» για να ενσωματώσει στην ιστοσελίδα του
περιεχόμενο που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το
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οποίο έχει καταστεί προσιτό στο κοινό με την άδεια του δικαιούχου μέσα από
ιστοσελίδα τρίτου μέρους (υπόθεση no. I ZR 46/12 - Die Realität II).
Πηγές: IRIS 2015 -9/9
http://merlin.obs.coe.int/newsletter.php?year=2015&issue=9&iris_ref=2015+9+12

ΗΠΑ

Νέο Στρατηγικό Σχέδιο για το Γραφείο Πνευματικής
Ιδιοκτησίας
Το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα Στρατηγικό
Σχέδιο εκθέτοντας τους στόχους του για τα επόμενα πέντε χρόνια (2016-2020). Το
νέο Στρατηγικό Σχέδιο είναι αποτέλεσμα εσωτερικών αξιολογήσεων αλλά και
σχολίων από το κοινό και έχει στόχο να δημιουργήσει ένα μοντέρνο Γραφείο
Πνευματικής Ιδιοκτησίας που θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά και
αποδοτικά τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε αυτό το πλαίσιο το
Σχέδιο θα αναδιοργανώσει τις υπηρεσίες του Γραφείου συμπεριλαμβανομένων των
τρόπων με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταχωρήσουν αξιώσεις,
να υποβάλουν καταθέσεις, αλλά και των τρόπων καταγραφής εγγράφων,
διαμοιρασμού πληροφοριών και πρόσβασης σε εξιδεικευμένες πληροφορίες. Ο
εκσυγχρονισμός αυτός κρίθηκε απαραίτητος για να μπορέσει το Γραφείο να
ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των δημιουργών, του επιχειρηματικού
κόσμου, της κοινότητας των χρηστών αλλά και του ευρύτερου κοινού.
Για το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου:
http://copyright.gov/reports/strategic-plan/USCO-strategic.pdf
Πηγή: http://copyright.gov/reports/strategic-plan/sp2016-2020.html
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Καναδάς

Εφετείο διατάζει τη Google να αφαιρέσει συνδέσμους προς
πειρατικές ιστοσελίδες από το παγκόσμιο ευρετήριο
αναζήτησης
Τον Ιούνιο του 2015 το Εφετείο της Βρετανικής Κολούμπια διέταξε την Google να
αφαιρέσει συνδέσμους προς πειρατικές ιστοσελίδες από τον παγκόσμιο ευρετήριο
αναζήτησης που διατηρεί η εταιρεία (Equustek Solutions Inc. v Google Inc.).
Επιπλέον, το δικαστήριο έκρινε ότι παρόλο που η Google δεν διατηρεί γραφεία ή
εξυπηρετητές στη Βρετανική Κολούμπια, η επιρροή της δραστηριότητας τής
εταιρείας ήταν αρκετά σημαντική για να έχει το δικαστήριο εδαφική αρμοδιότητα
για την εφαρμογή ασφαλιστικών μέτρων. Τέλος, το δικαστήριο διευκρίνησε ότι
παρόλη τη σημασία που έχει η ελευθερία της έκφρασης, στη συγκεκριμένη
περίπτωση διακυβεύονται, επίσης, σημαντικά δημόσια συμφέροντα. Γι’ αυτό τον
λόγο υπάρχει επαρκής βάση για να δοθεί στην παραπάνω απόφαση ισχύ σε
παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: WIPO Building Respect for IP News: April to October 2015
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ΗΠΑ

Authors Guild v. Google
Τον Οκτώβριο του 2015 το Εφετείο της Δεύτερης
Περιφέρειας εξέδωσε απόφαση στην υπόθεση Authors
Guild v. Google. Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε την
πρωτόδικη απόφαση του Δικαστή Chin ότι οι
δραστηριότητες σάρωσης της Google στο πλαίσιο του
Library Project θεωρούνται «δίκαιη χρήση/fair use» και
κατέληξε:
«(1) η μη εξουσιοδοτημένη ψηφιοποίηση από τη Google
έργων που προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα, η δημιουργία λειτουργίας
αναζήτησης και η προβολή αποσπασμάτων των εν λόγω έργων δεν παραβιάζουν τη
δίκαιη χρήση. Ο σκοπός της αντιγραφής δεν είναι η χρήση των πρωτότυπων έργων,
καθώς η δημόσια έκθεση του κειμένου είναι περιορισμένη και οι αποκαλύψεις δεν
προσφέρουν ένα υποκατάστατο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την αγορά
βλάπτοντας έτσι το υπό προστασία πρωτότυπο έργο. Η εμπορική φύση της Google
και το κίνητρο της εταιρείας για κέρδος δεν δικαιολογούν άρνηση της «δίκαιης
χρήσης».
(2) η προσφορά από τη Google ψηφιοποιημένων αντιγράφων στις βιβλιοθήκες που
παρείχαν τα βιβλία, υπό τον όρο τα αντίγραφα αυτά να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα
με τους νόμους για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, επίσης δεν
αποτελεί παράβαση.»
Για όλο το κείμενο της απόφασης:
https://www.authorsguild.org/industry-advocacy/2nd-circuit-leaves-authors-highand-dry/
Πηγή: IFRRO Newsletter, Volume 18 – Number 9 – October 2015
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Δράσεις ΟΠΙ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πνευματική ιδιοκτησία και
Συγγενικά Δικαιώματα»
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΟΠΙ «Πνευματική ιδιοκτησία και Συγγενικά
Δικαιώματα» εγκρίθηκε για δεύτερη συνεχή σχολική χρονιά από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εντάχθηκε στα προγράμματα Σχολικών
Δραστηριοτήτων της Ευέλικτης Ζώνης στην κατηγορία των Πολιτιστικών Θεμάτων.
Ο ΟΠΙ συνεχίζει τις δράσεις προώθησης του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα και
για τη σχολική χρονιά 2015-2016. Η προώθηση του προγράμματος για τη σχολική
χρονιά 2015-2016 έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του
Γραφείου για την Εναρμόνιση στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ)/Office for the
Harmonization in the Internal Market (OHIM). Για το 2015, εκδηλώσεις για την
προώθηση του προγράμματος και την ενημέρωση των δασκάλων θα
πραγματοποιηθούν σε Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Λάρισα σε συνεργασία
με τις κατά τόπους πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες διευθύνσεις εκπαίδευσης.
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