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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1155/2012 dėl tinklaviečių stebėjimo ir intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugos, kurią pateikė Graikijos pilietis A. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl Rumunijos piliečiui priklausančios tinklavietės 
„MathsLinks“, kurioje pateikiami matematikos uždaviniai. Jis pažymi, kad daugeliu atvejų 
šaltinis nenurodytas. Pabrėždamas, jog apskritai intelektinės nuosavybės teisės įstatymiškai 
saugomos nuo neteisėto perėmimo ar dauginimo, peticijos pateikėjas ragina patikrinti minėtą 
tinklavietę ir pareikalauti, kad būtų nurodytas kiekvieno matematikos uždavinio šaltinis 
(pateikiant periodinį leidinį, numerį, datą ir autorių). Matematikos uždaviniai priklauso jų 
autoriams ir periodiniams leidiniams, kurie juos skelbia naudodami tam tikrą tarptautinį 
standartinį serijos numerį. Peticijos pateikėjas ragina ištirti minėtą tinklavietę, kad būtų 
nustatyta, ar ji atitinka šį reikalavimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Komisijos pastabos
Veiklos metodai ir matematinės koncepcijos, kaip tokios, autorių teisėmis nesaugomi. Visgi 
originalus tokių metodų ir koncepcijų aprašymas turėtų būti saugomas autorių teisėmis, jei jo 
raiška pakankamai naujoviška. Nagrinėjamu atveju – remiantis Komisijai pateikta informacija 
– neįmanoma nustatyti, ar aptariami matematikos uždaviniai galėtų būti saugomi autorių 
teisėmis. Iš esmės šį klausimą ir bet kokį skundą dėl intelektinės nuosavybės teisių ar kitų 
teisinių normų pažeidimo turėtų nagrinėti Rumunijos valdžios institucijos. Be to, Komisija 



PE508.146v01-00 2/2 CM\932034LT.doc

LT

neturi kompetencijos vertinti, ar tam tikros šalies tinklavietėje pateikta informacija galėtų 
pažeisti nacionalinę teisę, arba imtis kokių nors priemonių, kad būtų užkirstas kelias galimam 
pažeidimui.

Išvados
Remiantis Komisijos turima informacija neįmanoma padaryti išvados, ar minėtieji 
matematikos uždaviniai galėtų būti saugomi autorių teisėmis. Komisija norėtų pasiūlyti 
Peticijų komitetui patarti peticijos pateikėjui kreiptis į Rumunijos autorių teisių tarnybą 
(ORDA) e. pašto adresu office@orda.gov.ro, kad ji ir išnagrinėtų jo kreipimąsi.“


