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Suġġett: Petizzjoni 1155/2012 , imressqa mis-Sur A.S., ta’ ċittadinanza Griega, dwar 
il-Monitoraġġ ta’ siti u l-protezzjoni tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant esprima tħassib dwar is-sit MathsLinks li jappartjeni lil persuna ta’ 
ċittadinanza Rumena u li fih problemi matematiċi. Hu jindika li fil-maġġoranza tal-każi, is-
sors ma jiġix rikonoxxut. Filwaqt li jiġbed l-attenzjoni li d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
b'mod ġenerali huma protetti bil-liġi minn interċettazzjoni jew riproduzzjoni mhux 
awtorizzata, il-petizzjonant jitlob biex is-sit ikkonċernat jiġi eżaminat u jiġi mitlub li s-sors ta’ 
kull problema matematika ppublikata (perjodiku, volum, data u awtur) ikun rikonoxxut. Il-
problemi matematiċi jappartjenu lill-awturi tagħhom u lill-perjodiċi li jippubblikawhom taħt 
numru ISSM mogħti lilhom. Il-petizzjonant jitlob biex is-sit ikkonċernat jiġi investigat biex 
jiġi stabbilit jekk hux qed jikkonforma ma' dan ir-rekwiżit.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta' Jannar 2013. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Marzu 2013

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
Il-metodi ta' operazzjoni u l-kunċetti matematiċi bħala tali mhumiex protetti mid-drittijiet tal-
awtur. Madankollu, deskrizzjoni oriġinali ta' tali metodi u kunċetti tista' tgawdi mill-
protezzjoni tad-drittijiet tal-awturt, sakemm il-mod kif tkun espressa turi biżżejjed oriġinalità. 
F'dan il-każ, skont l-informazzjoni pprovduta lill-Kummissjoni, mhuwiex possibbli li jiġi 
ddeterminat jekk il-problemi matematiċi msemmija jistgħux ikunu protetti mid-drittijiet tal-
awtur. Filfatt, hi responsabbiltà tal-awtoritajiet Rumeni li jeżaminaw dik il-mistoqsija, kif 
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ukoll kwalunkwe lment li jirrigwardja l-ksur tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali jew regoli 
legali oħrajn. Barra minn hekk, il-Kummissjoni mhijiex kompetenti biex teżamini jekk 
informazzjoni fuq sit nazzjonali tistax tikser il-liġi nazzjonali, jew biex tieħu kwalunkwe 
miżura biex twaqqaf ksur possibbli.

Konklużjonijiet
Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, mhuwiex possibbli li tikkonkludi jekk 
il-problemi matematiċi msemmija jistgħux jibbenefikaw mill-protezzjoni tad-drittijiet tal-
awtur. Il-Kummissjoni tirrimarka lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet li l-petizzjonant tagħhom l-
aħjar jingħata l-parir li jikkuntattja lill-uffiċċju tad-drittijiet tal-awtur tar-Rumanija ("ORDA") 
fuq l-indirizz elettroniku: office@orda.gov.ro sabiex jeżamina t-talba tiegħu.


