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La llibertat de panorama, en perill
El proper 9 de juliol es votarà la proposta de prohibir la llibertat de fotos per a ús
comercial a escultures o edificis | La mesura podria afectar usos sense ànim de
lucre com la Wikipèdia

La Viquipèdia es revolta contra la possible limitació de la llibertat de panorama. Foto: Adrià Costa

El Parlament Europeu votarà el proper 9 de juliol la proposta d'esmena a la Llei de propietat
intel·lectual per prohibir la llibertat de panorama
(https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Llibertat_de_panorama_d%27Europa) als països
de la Unió. La llibertat de panorama és vigent actualment en alguns països i permet, malgrat les
lleis que regulen els drets d'autor, fet fotografies per a ús comercial d'escultures, monuments o
edificis públics sense vulnerar els seus drets d'autor.
La llibertat de panorama s'aplica a l'Estat espanyol, Portugal o el Regne Unit, on fins i tot es
permet l'ús de fotografies dels interiors dels edificis públics; i en canvi altres països com França o
Itàlia ho prohibeixen explícitament. Per això, el Partit Pirata va presentar una proposta de llei per
homogeneïtzar aquesta legislació tot aplicant la llibertat de panorama arreu. La proposta, però, va
rebre una esmena de l'eurodiputat francès Jean-Marie Clavada per fer-ho al revés: defensar per
sobre de tot els drets d'autor i prohibir la llibertat de panorama.
La resposta a aquesta opció no s'ha fet esperar i diversos dels agents que podrien resultar
afectats s'han afanyat a fer-hi campanya en contra. Des de la Viquipèdia, que podria perdre un
fons documental important, fins al mateix Patronat de Turisme de la Costa Brava s'han mostrar
preocupats per aquestes restriccions i les conseqüències que podrien tenir.
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Al Parlament Europeu, els grups de ALDE que inclou CDC i Verds/ALE, que inclou ERC i ICV, són
contraris a l'eliminació de la llibertat de panorama. Una campanya promoguda per l'Amical
Wikimedia demana interpel·lar als eurodiputats per tal que la mantinguin i ampliïn arreu d'Europa
(https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Llibertat_de_panorama_d%27Europa/Contacta_a
mb_el_teu_eurodiputat) .

La llibertat de panorama, arreu del món
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