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Betreft: Verzoekschrift 1155/2012, ingediend door de heer A.S. (Griekse nationaliteit), 
over monitoring van websites in het kader van de bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Verzoeker uit zijn bezorgdheid over de MathsLinks-website die aan een Roemeens 
staatsburger toebehoort en mathematische problemen bevat. Hij stelt dat de bron in de meeste 
gevallen niet wordt vermeld. Verzoeker wijst erop dat intellectuele-eigendomsrechten in het 
algemeen wettelijk worden beschermd tegen ongeautoriseerde onderschepping of reproductie. 
Hij dringt er dan ook op aan dat de website in kwestie wordt onderzocht en dat de bron van 
elk gepubliceerd mathematisch probleem erop moet worden vermeld (tijdschrift, nummer, 
datum en auteur). Mathematische problemen behoren toe aan de auteur en aan de uitgever die 
de tijdschriften onder een bepaald ISSN-nummer publiceert. Verzoeker vraagt dat de website 
in kwestie wordt onderzocht om na te gaan of aan deze eis wordt voldaan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Opmerkingen van de Commissie

Op zich worden mathematische werkwijzen en concepten niet door het auteursrecht 
beschermd. Een originele beschrijving van dergelijke werkwijzen en concepten kan evenwel 
auteursrechtelijke bescherming genieten indien deze voldoende origineel is. In het 
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onderhavige geval is het op grond van de aan de Commissie verstrekte informatie niet 
mogelijk vast te stellen of de mathematische problemen in kwestie door het auteursrecht 
zouden kunnen worden beschermd. Het is immers aan de Roemeense autoriteiten om deze 
kwestie te onderzoeken, en dit geldt ook voor alle klachten over inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten of andere wettelijke bepalingen. Bovendien is de Commissie niet bevoegd 
om te onderzoeken of informatie op een nationale website eventueel een inbreuk vormt op het 
nationaal recht, of om maatregelen te nemen om een einde te maken aan een dergelijke 
mogelijke inbreuk.

Conclusies

Op grond van de informatie waarover de Commissie beschikt is het niet mogelijk te 
concluderen of de mathematische problemen in kwestie door het auteursrecht zouden kunnen 
worden beschermd. De Commissie wil de Commissie verzoekschriften erop wijzen dat 
verzoeker best contact opneemt met de Roemeense auteursrechteninstantie ORDA 
(office@orda.gov.ro) om zijn verzoek door haar te laten onderzoeken.


