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TARYBOS SPRENDIMAS
2000 m. kovo 16 d.
dėl PINO autorių teisių sutarties ir PINO atlikimų ir fonogramų sutarties(∗) patvirtinimo
Europos bendrijos vardu
(2000/278/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,
atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį, 55 ir 95
straipsnius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmuoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies antrąja
pastraipa,
atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą(1),
atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą(2),
kadangi:
(1) 1996 m. gruodžio 20 d. Ženevoje, remiant Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijai,
priimta PINO autorių teisių sutartis (WCT) ir PINO atlikimų ir fonogramų sutartis (WPPT) padės
užtikrinti suderintą kūrinių ir kitų objektų apsaugos, kartu suteikiant galimybę visuomenei gauti
prieigą prie medžiagos, prieinamos per tinklą;
(2) Bendrijos kompetencija sudaryti ir prisijungti prie tarptautinių susitarimų arba sutarčių kyla ne
tik tuomet, kai ji aiškiai suteikiama Sutarties, – ji taip pat gali kilti iš kitų Sutarties nuostatų ir iš
Bendrijos institucijų aktų, priimtų vykdant šias Sutarties nuostatas;
(3) WCT ir WPPT dalykas didžiąja dalimi patenka į šioje srityje galiojančių Bendrijos direktyvų
taikymo sritį;
(4) tai teiškia, kad WCT ir WPPT turėtų tvirtinti tiek Bendrija, tiek valstybės narės;
(5) todėl, kiek tai susiję su Bendrijos kompetencijai tenkančiais dalykais, WCT ir WPPT turėtų
būti patvirtintos Bendrijos vardu;
(6) Bendrija jau pasirašė WCT ir WPPT; kurios dar turi būti galutinai sudarytos;
(7) Bendrijos sudarymo instrumentas deponuojamas kiek įmanoma tuo pat metu, kai valstybės
narės deponuoja savo ratifikavimo dokumentus,
NUSPRENDĖ:

(
(

1
2

(∗) Du su šiuo sprendimu susiję pareiškimai nurodyti OL C 103, 2000 4 11, 1 puslapyje.
() OL C 165, 1998 5 30, p. 8.
() 2000 m. vasario 16 d. pritarimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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1 straipsnis
1. Kiek tai susiję su Bendrijos kompetencijai tenkančiais dalykais, Bendrijos vardu tvirtinama
PINO autorių teisių sutartis (WCT).
2. Kiek tai susiję su Bendrijos kompetencijai tenkančiais dalykais, Bendrijos vardu tvirtinama
PINO atlikimų ir fonogramų sutartis (WPPT).
3. Sutarčių tekstai pridedami prie šio sprendimo.

2 straipsnis
Tarybos pirmininkas įgaliojamas deponuoti Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos
generaliniam direktoriui sudarymo dokumentus nuo tos dienos, iki kurios valstybėse narėse
įsigalioja Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintos priemonės, kurios yra būtinos, norint
suderinti galiojančius Bendrijos teisės aktus su įpareigojimais pagal WCT ir WPPT.

3 straipsnis
1. Komisijai suteikiama teisė atstovauti Bendrijai asamblėjų, nurodytų WCT ir WPPT,
susitikimuose.
2. Visuose Bendrijos kompetencijai tenkančiuose dalykuose, Komisija Bendrijos vardu derasi
WCT ir WPPT asamblėjose vadovaudamasi taikomomis EB sutarties normomis, ypač jos 300
straipsniu.
3. Pozicija, kurią Bendrija gali priimti asamblėjose, parengiama atitinkamos Tarybos darbo
grupės.
Priimta Briuselyje, 2000 m. kovo 16 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
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