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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1155/2012 af A. S., græsk statsborger, om overvågning af websites 
og beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over hjemmesiden MathsLinks, der tilhører en rumænsk 
statsborger, og som indeholder matematikopgaver. Han anfører, at kilden i de fleste tilfælde 
ikke er oplyst. Andrageren påpeger, at intellektuelle ejendomsrettigheder i almindelighed er 
beskyttet mod uautoriseret interception eller reproduktion ved lov, og opfordrer til, at den 
pågældende hjemmeside undersøges og forpligtes til at oplyse kilden til hver enkelt 
matematikopgave, der offentliggøres (tidsskrift, årgang, dato og forfatter). Matematikopgaver 
tilhører deres ophavsmænd og de tidsskrifter, der offentliggør dem under et givent ISSM-
nummer. Andrageren opfordrer til, at den pågældende hjemmeside undersøges med henblik 
på at fastslå, om den opfylder dette krav.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

”Kommissionens bemærkninger
Matematiske metoder og begreber som sådanne er ikke beskyttet ved ophavsret.  En original 
beskrivelse af sådanne metoder og begreber kunne imidlertid være beskyttet ved copyright, 
såfremt den er original nok. I det foreliggende tilfælde er det ud fra de oplysninger, 
Kommissionen har fået forelagt, ikke muligt at afgøre, hvorvidt de her omhandlede 
matematikopgaver kunne være beskyttet ved copyright. Faktisk er det op til de rumænske 
myndigheder at undersøge dette spørgsmål, hvilket også gælder eventuelle klager over brud 
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på intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre juridiske regler. Desuden har Kommissionen 
ikke kompetence til at undersøge, hvorvidt oplysninger på en national hjemmeside kunne 
være et brud på nationale love, eller til at træffe foranstaltninger til at bringe mulige lovbrud 
til ophør.

Konklusion
Ud fra de oplysninger, Kommissionen råder over, er det ikke muligt at afgøre, hvorvidt de her 
omhandlede matematikopgaver kunne være omfattet af copyrightbeskyttelse. Kommissionen 
vil gerne over for Udvalget for Andragender påpege, at det bedste for andrageren ville være at 
kontakte det rumænske kontor for copyright (“ORDA”) på følgende e-mail-adresse: 
office@orda.gov.ro, således at dette kontor kan behandle hans anmodning.”


