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Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1155/2012, внесена от г-н А.S., с гръцко гражданство, относно 
мониторинга на уебсайтове и защита на правата върху интелектуалната 
собственост

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост относно уебсайта MathsLinks, 
собственост на румънски гражданин, който съдържа математически задачи. Той 
посочва, че в повечето случаи източникът не се споменава. Като посочва, че правата 
върху интелектуалната собственост по принцип са защитени със закон срещу 
непозволено прихващане или възпроизвеждане, вносителят призовава въпросният 
уебсайт да бъде проверен и задължен да посочва източниците на всяка математическа 
задача, която се публикува (издание, том, дата и автор). Математическите задачи 
принадлежат на своите автори и на изданията, които ги публикуват с конкретен ISSM 
номер. Вносителят на петицията призовава уебсайтът да бъде разследван, за да се 
установи дали се спазва това изискване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Наблюдения на Комисията 
Методите на работа и математически понятия като такива, не са защитени от 
авторското право. Оригиналното описание на такива методи и концепции обаче би 
могло да се ползва със защита на авторските права, при условие че начинът на 
изразяване показва достатъчно оригиналност. В настоящия случай, според 
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информацията, предоставена на Комисията, не е възможно да се определи дали
математическите задачи, за които става въпрос биха могли да бъдат защитени с 
авторско право. Всъщност случаят трябва да се разгледа от румънските органи, както и 
всяка друга жалба за нарушение на правото на интелектуална собственост или на други
правни норми. Освен това, Комисията не е компетентна да проверява дали
информацията на национален уебсайт би могла да нарушава националното 
законодателство, или да предприема каквито и да било мерки, за преустановяване на 
възможно нарушение.

Заключения
От информацията, предоставена на Комисията, не може да се заключи дали въпросните 
математически задачи, биха могли да бъдат защитени с авторско право. Комисията би 
искала да посочи на комисията по петиции, че за вносителя на петицията би било най-
добре да се свърже с румънската Служба за авторското право („ORDA“) на следния
имейл адрес office@orda.gov.ro, за разглеждане на искането.


