ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ο Πρόεδρος της Ενώσεως Συντακτών, απέστειλε σήμερα στον Ελληνα
Κοινοτικό Επίτροπο κ. Χρήστο Παπουτσή επιστολή με την οποία η
Ε.Σ.Η.Ε.Α. εναρμονίζεται με τις προσπάθειες της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και με τις άλλες Εθνικές Ενώσεις των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σχετικά με την ανάγκη να
αντιμετωπιστούν από κοινού οι πιέσεις που ασκούνται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών και
τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ηλεκτρονικών υπολογιστών, το
Internet κ.λπ., για να μην εκδοθεί όπως έχει προγραμματιστεί
στις 3 Δεκεμβρίου η κοινοτική οδηγία για την προστασία των
πνευματικών δικαιωμάτων (κόπυραϊτ).
Το σχέδιο της οδηγίας έχει επεξεργαστεί και έχει συμφωνηθεί
κατά την σύνοδο του Δεκεμβρίου του 1996 του Διεθνούς
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) που πραγματοποιήθηκε
στη Γενεύη.
Η επιστολή προς τον κ. Παπουτσή έχει ως εξής:
“Πληροφορούμεθα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, της
οποίας η ΕΣΗΕΑ είναι πλήρες μέλος, ότι στις 3 Δεκεμβρίου
αναμένεται η έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Σχεδίου
Οδηγίας που αφορά “Το Κοπυράϊτ και τα Συναφή Δικαιώματα στην
Κοινωνία της Πληροφόρησης”, και η οποία θέτει σε εφαρμογή τους
όρους προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, τους οποίους
περιλαμβάνει το Σύμφωνο του Παγκοσμίου Οργανισμού Πνευματικής
Ιδιοκτησίας στη Σύνοδο της 20 Δεκεμβρίου 1996 στη Γενεύη.
Την πληροφορία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων
συνοδεύει έκφραση ανησυχίας για επαπειλούμενη παρεμπόδιση της

εκδόσεως του ανωτέρω Σχεδίου Οδηγίας.
Την ίδια ανησυχία εκφράζουν παράλληλα και οι δημοσιογράφοι,
μέλη της Ενώσεώς μας, οι διαπιστευμένοι σε Οργανισμούς που
εδρεύουν στις Βρυξέλλες, Στρασβούργο και Γενεύη.
Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίζουν ένα
εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο που θα εξυπηρετεί κατά τον
καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πολιτών και των δικαιούχων
των πνευματικών δικαιωμάτων.
Είναι πανθομολογουμένη η ανάγκη επαρκούς προστασίας του
“κοπυράϊτ” σ’ έναν ταχύτατα διευρυνόμενο τρόπο πληροφόρησης
μέσω της νέας τεχνολογίας.
Για τον λόγο αυτό, η παράκληση της Ενώσεώς μας προς σας, κ.
Επίτροπε, είναι να υποστηρίξετε με θέρμη να εκδοθεί το Σχέδιο
Οδηγίας, η οποία θέτει ένα ελάχιστο πλαίσιο πανευρωπαϊκών
νομικών διασφαλίσεων προστασίας του “κοπυράϊτ”.
Εκ των προτέρων σας ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας και
την υποστήριξή σας στο θέμα της, σε αυτό το στάδιο, νομικής
διευθέτησης του “κοπυράϊτ” με την έκδοση του Σχεδίου Οδηγίας
στις 3 Δεκεμβρίου 1997, όπως έχει προγραμματισθεί.”

