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DĖL AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO PROJEKTO, SUSIJUSIO
SU AUTORIŲ TEISIŲ DIREKTYVŲ PERKĖLIMU Į NACIONALINĘ TEISĘ, DERINIMO
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija yra atsakinga už 2019 m. balandžio 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/789, kuria nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir
gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu
transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės ir
kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 93/83/EEB (OL 2019 L 130, p. 82), ir 2019 m. balandžio
17 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyvos (ES) 2019/790 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB (OL
2019 L 130, p. 92), (toliau – Direktyvos) perkėlimą į nacionalinę teisę.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija parengė ir teikia institucijų pastaboms bei išvadoms
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 2, 3, 5, 11, 15, 21, 22,
23, 32, 46, 48, 51, 53, 56, 58, 59, 63, 65, 7213, 7230, 75, 89, 91, 93, 96 straipsnių, 3 priedo pakeitimo
ir įstatymo papildymo 151, 152, 211, 221, 222, 401, 402, 403, 571, 651 straipsniais, VIII ir IX skyriais,
įstatymo projektą (toliau – Projektas).
Direktyvų nuostatos į nacionalinę teisę turi būti perkeltos iki 2021 m. birželio 7 d.
Konkrečios Projekte siūlomos nustatyti teisinio reguliavimo priemonės apibūdinamos ir jas
pagrindžiantys argumentai nurodyti kartu su Projektu pateiktame aiškinamajame rašte.
Projektas įgyvendina Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai
pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos“, 84.5 papunkčio „Efektyvi autorinio turinio apsauga
skaitmeninėje erdvėje“ nuostatas.
Projektas notifikuotinas Europos Komisijai įstatymo, kurio pakeitimas ir papildymas
siūlomas Projektu, įsigaliojimo dieną.
Projektas skelbiamas E.piliečio teisinėje platformoje. Viešosios konsultacijos tikslas –
užtikrinti teisėkūros atvirumą, skaidrumą, sužinoti visuomenės nuomonę apie teisinio reguliavimo
problemas ir jų sprendimo būdus, sudaryti visuomenei galimybę daryti įtaką teisės akto projekto
turiniui. Viešosios konsultacijos trukmė – 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo. Viešosios
konsultacijos metodas – elektroninė apklausa. Viešosios konsultacijos rezultatų panaudojimas – į
konstruktyvius pasiūlymus ir pastabas bus atsižvelgta tobulinant Projektą. Kitų viešųjų konsultacijų
su visuomene rengti nenumatoma.
Vadovaujantis Numatomos teisinio reguliavimo poveikio metodikos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276, 3 punktu, kuriame
reglamentuojama, kad turi būti atliekamas prioritetinių teisėkūros iniciatyvų, įstatymų ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų, teikiamų svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei,
numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, kai numatoma reglamentuoti iki tol
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nereglamentuotus santykius, taip pat kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, Teisės aktų
projektų poveikio vertinimas nėra atliekamas.
Projektui parengti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 24 d. įsakymu Nr.
498 „Dėl darbo grupės sudarymo“ iš įvairių suinteresuotų autorių teisių ar gretutinių teisių
kolektyvinio administravimo asociacijų ir susijusių sektorių asociacijų atstovų sudaryta darbo grupė
(darbo grupės vadovė kultūros viceministrė Regina Jaskelevičienė, nuo 2021 m. – kultūros
viceministras Vygintas Gasparavičius). Šiai darbo grupei pavesta iki 2021 m. kovo 1 d. parengti
įstatymo projektą Direktyvų nuostatoms į nacionalinę teisę perkelti. Darbo grupės rezultatus
apibendrino ir Projektą parengė Kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių
politikos grupė (grupės vadovas Deividas Velkas, el. p. deividas.velkas@lrkm.lt, tel. 8 608 45993).
Kadangi Projekto pateikimas Vyriausybei numatytas š. m. gegužės pradžioje, pastabas ir
pasiūlymus Projektui pagal galimybes prašome pateikti iki š. m. balandžio 28 d.
Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje
sistemoje (TAIS).
PRIDEDAMA:
1. Projekto aiškinamasis raštas, 10 lapų.
2. Projektas, 21 lapas.
3. Projekto lyginamasis variantas, 23 lapai.
4. Direktyvos (ES) 2019/789 ir nacionalinių teisės aktų projektų atitikties lentelė, 14 lapų.
5. Direktyvos (ES) 2019/790 ir nacionalinių teisės aktų projektų atitikties lentelė, 77 lapai.
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GAVĖJŲ SĄRAŠAS
1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai
3. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai
4. Lietuvos kabelinės televizijos asociacijai
5. Lietuvos leidėjų asociacijai
6. Lietuvos meno kūrėjų asociacijai
7. Lietuvos muziejų asociacijai
8. Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai
9. Lietuvos nepriklausomų prodiuserių asociacijai
10. Lietuvos radijo ir televizijos asociacijai
11. Interneto žiniasklaidos asociacijai
12. Lietuvos verslo konfederacijos narei UAB „All Media Lituania“
13. Lietuvos žurnalistų sąjungai
14. Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijai
15. Asociacijai AGATA
16. Asociacijai AVAKA
17. Asociacijai „INFOBALT”
18. Asociacijai LATGA
19. Asociacijai „Nacionalinė spauda”

