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Tancament de la ViquipèdiaTancament de la Viquipèdia



Votació de la directiva deVotació de la directiva de
copyrightcopyright

Nota de premsa de la Viquipèdia - 25 de març de 2019

Comunicat 4 de juliol de 2018

Primera votació PE: 5 de juliol del 2018 - NO
Votació versió revisada PE: 12 de setembre del 2018 - SÍ

Votació definitiva PE: 26 de març del 2019 - SÍ
Aprovació pel Consell: 15 d'abril del 2019 - SÍ

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Nota_de_premsa/Tancada_dels_projectes_Wikimedia_en_catal%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Comunicat_4_de_juliol


Directiva europeaDirectiva europea

Instrument de dret comunitari que indica un resultat desitjat
a nivell d'harmonització europea
Implementació (transposició) queda a la mà de les
legislacions dels diferents estats
Propostes presentades per la Comissió Europea o Comitès
del Parlament Europeu al Parlament
Segons circumstàncies, sovint es donen debats a tres
(trilogs*):

Comissió - Consell - Parlament

Última aprovació. Consell d'Europa (participat pels caps
d'estat)

 
* Sobre la transparència dels trilogs

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2018.1528295


Directiva de copyrightDirectiva de copyright
Article 15 (antic 11)Article 15 (antic 11)

taxa d’enllaç

Només permès poques paraules o
extracte sense llicència
Situació de llimbs
Precedents Google News a Espanya



Directiva de copyrightDirectiva de copyright
Article 17 (antic 13)Article 17 (antic 13)

filtres de pujada

Filtres a priori preventius. No assequibles
per tothom
Proveïdors punibles si es considera que no
s'ha fet prou
Excepcions: Viquipèdia o repositoris
científics o educatius sense afany de lucre
Actualment debats d'implementació a
nivell UE ( )detall

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/copyright-dialogue-between-platforms-and-rights-holders-starts-15-october


Directiva de copyrightDirectiva de copyright
Article 14Article 14

domini públic

reproduccions d'obres d'art visuals en el domini públic no
poden ser subjectes a cap copyright o similars, a menys
que hi hagi un cas de creació original associat

  - domini públic
analògic -> domini públic digital (rebuig drets relacionats)
Europeana Public Domain Charter

Article a Communia

https://www.europeana.eu/portal/nl/rights/public-domain-charter.html
https://www.communia-association.org/2019/06/25/implementing-copyright-directive-protecting-public-domain-article-14/


Directiva de copyrightDirectiva de copyright

Votació al Consell - abril 2019

L.tak [CC BY-SA 4.0]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright_DSM_Council_Vote.svg


Directiva de copyrightDirectiva de copyright
TransposicióTransposició

https://copyrightexceptions.eu/

https://copyrightexceptions.eu/


Directiva de copyrightDirectiva de copyright
TransposicióTransposició

Excepció educativa en la directiva
Cal anar amb compte com s'implementa,
especialment si situació prèvia a l'estat
membre és millor
Proposta d'implementació en el cas
neerlandès ( )article a Communia

https://www.communia-association.org/2019/07/17/netherlands-leads-way-implementation-new-educational-exception/


Directiva de copyrightDirectiva de copyright
Transposició (ES)Transposició (ES)

Primera consulta pública

Inici: 15-11-2019
Final: 16-12-2019

1a fase - presentació d'aportacions

https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/informacion-publica/consulta-publica-previa/abiertos/2019/al-derechos-autor-mercado-unico-digital-europeo.html


Directiva de dades obertes iDirectiva de dades obertes i
informació del sector públicinformació del sector públic

Article a Communia

1. Llicències recomanades. Segons recomanacions
Comissió 2014 (CC i CC0)

2. Importància dels portals

3. Dades de recerca. Promoció accés obert i principis
FAIR. Debat sobre abús excepcions (confidencialitat i
interessos econòmics)

Àmbit: despesa pública, recursos, energia, transport, serveis

postals. Recerca finançada públicament

https://www.communia-association.org/2019/04/05/european-parliament-approves-updated-directive-open-data-public-sector-information/


Principis FAIRPrincipis FAIR

(trobable, accessible, interoperable i reusable)

https://ca.wikipedia.org/wiki/FAIR

https://ca.wikipedia.org/wiki/FAIR


Directiva de dades obertes iDirectiva de dades obertes i
informació del sector públicinformació del sector públic

4. Drets exclusius. En són limitats fins a un màxim de 10 anys.
Rellevant per projectes de digitalització, museus, etc.

5. Drets de base de dades. Els documents continguts en quedarien
exempts.

Àmbit: despesa pública, recursos, energia, transport, serveis

postals. Recerca finançada públicament

Article a Communia

https://www.communia-association.org/2019/04/05/european-parliament-approves-updated-directive-open-data-public-sector-information/


Pla SPla S
Science Europe, cOAlition S ( 4 set, 2018)

S -> Shock (xoc en anglès)

FR: ANR, UK: Welcome Trust, EU: European Research Council,

USA: Belinda-Gates, etc.

Fita: 2021



Pla S. PrincipisPla S. Principis

1. Els autors mantindrien el copyright de llurs publicacions, que
s'haurien de publicar sota una llicència Creative Commons.

2. Els membres de la coalició hauran d'establir requisits i criteris
robusts per tal que siguin seguits per les revistes i plataformes
d'accés obert.

3. També hauran de proporcionar incentius per a la creació
d'aquestes revistes d'accés obert i plataformes si encara no
existeixen.

4. Els costos de finançament han de ser coberts pels finançadors,
instituts de recerca o universitats, i no pels investigadors individuals.

5. Els costos de publicació haurien de ser estandarditzats i limitats.



Pla S. PrincipisPla S. Principis

6. Les universitats, instituts de recerca i biblioteques hauran d'alinear
llurs polítiques i estratègies.

7. Per a llibres i monografies es pot allargar el termini més enllà del
2021.

8. Es reconeix la importància dels repositoris i arxius oberts.

9. Les publicacions híbrides d'accés obert no compleixen amb el
principi clau.

10. Els membres de la coalició hauran de controlar i sancionar el no
compliment.



Pla S. PropostesPla S. Propostes
1. Període transitori fins al 2023 per a publicació en revistes
híbrides

2. Permesa publicació en tancat, però còpia final també per
via verda en repositori públic, sense embargament i sota
llicència CC-BY 4.0

3. Llicències demanades: CC-BY, alternativament CC-BY-SA o
CC0

4. Requisits de revistes i repositoris

Consideració per autors de països amb pocs recursos
DOI obligatori
Metadades en CC0



Directiva sobre contingutDirectiva sobre contingut
terrorista en líniaterrorista en línia

Pàgina sobre la directiva del Parlament Europeu

1a votació: 17 abril 2019
308 favor, 204 contra i 70 abstencions.

Més trilogs, pendent de 2a votació...

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-preventing-the-dissemination-of-terrorist-content-online


Directiva sobre contingutDirectiva sobre contingut
terrorista en líniaterrorista en línia

Article de la Quadrature du Net

1. En 1h jutge, policia o altres poden demanar la supressió de
contingut d'Internet (12-13h si primer contacte). Autoritat l'estat

membre del proveïdor. Exempts proveïdor de núvol. Només
aplicable proveïdors de contingut.

 
2. Ambigüitat respecte filtres a priori (ara per ara, només possible

per a grans actors), però descartada monitorització permanent

https://www.laquadrature.net/en/2019/06/06/terrorist-regulation-first-assessment-and-next-steps/


Directiva sobre comerçDirectiva sobre comerç
electrònicelectrònic

Actualització de l'antiga directiva del 2000

https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/e-commerce-directive

https://edri.org/e-commerce-review-1-pandoras-box/

Afectada per llei de copyright i de
contingut terrorista

Filtres?

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Commerce_Directive_2000
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive
https://edri.org/e-commerce-review-1-pandoras-box/


Què es fa a nivell deQuè es fa a nivell de
Wikimedia?Wikimedia?

Bengt Oberger [CC BY-SA 4.0]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BFBM_June_2019_Lightning_talk.jpg


Free KnowledgeFree Knowledge
Advocacy Group EUAdvocacy Group EU

Big Fat Policy Meeting a Brussel·les
Anual, 6 fins ara...

1-2 juny, 2019: 
 

Transposition Bootcamp
11-13 oct, 2019: 

Resum de l'esdeveniment

Article

Dimi z [CC0]

https://www.wikimedia.cat/2019/07/12/sisena-trobada-viquimedista-incidencia-politica-a-brusselles-i-propers-passos/
https://www.communia-association.org/2019/10/22/transposition-bootcamp-continue-working-towards-better-copyright/


Transposició directivaTransposició directiva
de copyright (ES)de copyright (ES)

... ara mateix treballant-hi



Interessat/ada?Interessat/ada?

Communia
Entrades sobre temes legals de la WMF
Llista de correu sobre «política pública»

Més informacióMés informació

https://www.communia-association.org/
https://wikimediafoundation.org/news/category/foundation/legal/
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/publicpolicy

