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_____________________________________________________________

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1)  Selleks et aidata kaasa siseturu 
toimimisele, on vaja näha liidu piires kõigi 
kasutajate jaoks ette teistest 
liikmesriikidest pärit tele- ja 
raadioprogrammide laiem levik, 
hõlbustades nendes programmides 
kasutatud, autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu 
materjali esitamiseks loa saamist. Tele- ja 
raadioprogrammid on kultuurilise ja 
keelelise mitmekesisuse, sotsiaalse 
ühtekuuluvuse ja teabele juurdepääsu 
edendamise oluline vahend.

(1)  Selleks et aidata kaasa siseturu 
toimimisele ja eelkõige suurendada teabe 
kättesaadavust, on vaja näha liidu piires 
kõigi kasutajate jaoks ette teistest 
liikmesriikidest pärit uudiste- ja 
päevakajaliste saadete laiem levik, 
hõlbustades nendes programmides 
kasutatud, autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu 
materjali esitamiseks loa saamist. Uudiste- 
ja päevakajalised saated on teabele 
juurdepääsu edendamise oluline vahend.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Audiovisuaalmeedia teenuste 
osutajad peaksid püüdma tagada, et 
nende tehnilised teenused tehakse 
nägemis- või kuulmispuudega isikutele 
järk-järgult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3)  On olemas palju tõkkeid, mis 
takistavad internetipõhiste kõrvalteenuste 
ja taasedastamisteenuste osutamist ning 
seeläbi tele- ja raadioprogrammide vaba 
ringlemist liidus. 
Ringhäälinguorganisatsioonid edastavad 
iga päev palju tunde uudiste-, kultuuri-, 
dokumentaal- või meelelahutussaateid. 
Need programmid hõlmavad erinevat 
infosisu, nagu audiovisuaal-, muusika-, 
kirjandus- või graafilisi teoseid, mis on 
liidu õiguse alusel kaitstud autoriõigusega 
ja/või sellega kaasnevate õigustega. Selle 
tulemuseks on keerukas protseduur, mille 
käigus tuleb luba saada erinevatelt õiguste 
omajatelt erinevate teoste ja muu materjali 
edastamiseks. Tihti tuleb luba saada 
lühikese aja jooksul, eelkõige selliste 
saadete ettevalmistamisel nagu 
uudistesaated ja aktuaalseid poliitilisi 
sündmusi käsitlevad saated. Selleks et 
muuta oma teenused piiriüleselt 
kättesaadavaks, tuleb 
ringhäälinguorganisatsioonidel saada teoste 
ja muu materjali edastamiseks nõutud 
õigused kõigi asjaomaste territooriumide 
jaoks, mis muudab loa saamise veelgi 
keerulisemaks.

(3)  Ringhäälinguorganisatsioonid 
edastavad iga päev palju tunde uudiste- ja 
päevakajalisi saateid. Need programmid 
hõlmavad erinevat infosisu, mis on liidu 
õiguse alusel kaitstud autoriõigusega ja/või 
sellega kaasnevate õigustega. Selle 
tulemuseks on keerukas protseduur, mille 
käigus tuleb luba saada erinevatelt õiguste 
omajatelt erinevate teoste ja muu materjali 
edastamiseks. Uudiste- ja päevakajaliste 
saadete jaoks on vaja luba saada lühikese 
aja jooksul. Selleks et muuta oma 
kõrvalteenused piiriüleselt kättesaadavaks, 
tuleb ringhäälinguorganisatsioonidel saada 
teoste ja muu materjali edastamiseks 
nõutud õigused kõigi asjaomaste 
territooriumide jaoks.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4)  Taasedastamise teenuste osutajatel, 
kes üldjuhul pakuvad paljusid tele- ja 
raadioprogramme, mis sisaldavad mitmeid 
teoseid ja muud kaitstud materjali, on väga 
vähe aega vajaliku loa saamiseks ja neil 
lasub seega litsentsi saamisel 
märkimisväärne koormus. Samuti on oht, 
et õiguste omajate teoseid ja muud 
materjali kasutatakse ilma loata või tasu 
maksmata.

(4)  Tele- või raadiosaadete, sealhulgas 
teoste või muu kaitstud materjali 
taasedastamise teenuste osutajad teostavad 
üldsusele edastamise toimingu olenemata 
sellest, kas tele- või raadiosaate 
taasedastamine toimub samade või 
erinevate tehniliste vahenditega kui need, 
mida kasutati algseks 
ringhäälingutoiminguks, ning olenemata 
sellest, kas selline taasedastamine toimub 
algse saateedastuse tegelikus või 
kavandatud vastuvõtupiirkonnas või 
mitte. Kuna taasedastamisteenused 
pakuvad üldjuhul paljusid tele- ja 
raadioprogramme, mis sisaldavad mitmeid 
teoseid ja muud kaitstud materjali, on 
taasedastamise teenuste osutajatel väga 
vähe aega vajaliku loa saamiseks ja neil 
lasub seega litsentsi saamisel 
märkimisväärne koormus. Samuti on oht, 
et tootjate, autorite, loojate ja õiguste 
muude omajate teoseid ja muud kaitstud 
materjali kasutatakse ilma loata või 
asjakohast ja õiglast tasu maksmata.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Kui taasedastamise teenuste 
osutajad, kes üldjuhul pakuvad paljusid 
tele- ja raadiosaateid, kasutavad 
taasedastatud tele- ja raadiosaadetes 
paljusid teoseid ja muud kaitstud 
materjali, peaks neil olema vastavalt 
lepinguvabadusele võimalik hankida 
vajalikud load ning tagada seega õiguste 
omajatele vajalik ja asjakohane 
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tasustamine, et nad saaksid jätkata 
mitmekesise sisu pakkumist. Selline 
võimalus oleks ka tarbija huvides.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5)  Teoste ja muu kaitstud materjali 
õigused on ühtlustatud eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2001/29/EÜ1 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2006/115/EÜ2.

(5)  Teoste ja muu kaitstud materjali 
õigused on ühtlustatud eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2001/29/EÜ1 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2006/115/EÜ2, mille 
eesmärk on tagada eeskätt õiguste 
omajate kõrgetasemeline kaitse.

_________________ _________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 
2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ 
autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 
teatavate aspektide ühtlustamise kohta 
infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, lk 
10).

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 
2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ 
autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 
teatavate aspektide ühtlustamise kohta 
infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, lk 
10).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
detsembri 2006. aasta direktiiv 
2006/115/EÜ rentimis- ja laenutamisõiguse 
ja teatavate autoriõigusega kaasnevate 
õiguste kohta intellektuaalomandi vallas 
(ELT L 376, 27.12.2006, lk 28).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
detsembri 2006. aasta direktiiv 
2006/115/EÜ rentimis- ja laenutamisõiguse 
ja teatavate autoriõigusega kaasnevate 
õiguste kohta intellektuaalomandi vallas 
(ELT L 376, 27.12.2006, lk 28).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7)  Seetõttu tuleb programmiedastuse 
internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülest 
osutamist ning teistest liikmesriikidest pärit 
tele- ja raadioprogrammide taasedastamist 
hõlbustada, kohandades autoriõigust ja 

(7)  Seetõttu tuleb uudiste- ja 
päevakajaliste saadete internetipõhiste 
kõrvalteenuste piiriülest osutamist ning 
teistest liikmesriikidest pärit tele- ja 
raadioprogrammide taasedastamist 
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sellega kaasnevate õiguste teostamist 
käsitlevat õigusraamistikku selle 
tegevusega.

hõlbustada, kohandades autoriõigust ja 
sellega kaasnevate õiguste teostamist 
käsitlevat õigusraamistikku selle 
tegevusega. Võttes arvesse, et 
õigusraamistiku kohandamine võib kaasa 
tuua ainuõiguste kasutamise piirangud, 
tuleks seda kohaldada ainult teatavatel 
erijuhtudel, mis ei ole vastuolus teose või 
muu kaitstud materjali tavapärase 
kasutamisega ega piira põhjendamatult 
õiguste omaja õigustatud huve. Seetõttu, 
pidades silmas ka territoriaalsuse 
põhimõtte olulisust loomesisu 
rahastamisel ja tootmisel, eelkõige 
audiovisuaalsete teoste puhul, peaks 
igasugune seadusandlik sekkumine olema 
ilmtingimata väga piiratud ja kitsas ning 
kooskõlas vajalikkust ja 
proportsionaalsust käsitlevate liidu 
põhimõtetega.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8)  Käesoleva määrusega hõlmatud 
internetipõhised kõrvalteenused on 
teenused, mida osutavad 
ringhäälinguorganisatsioonid, kellel on 
programmiedastusega selge ja alluvuslik 
seos. Need hõlmavad teenuseid, mis 
annavad lineaarse juurdepääsu tele- ja 
raadioprogrammidele programmide 
edastamisega samaaegselt, ja teenuseid, 
mis annavad kindlaksmääratud 
ajavahemiku jooksul pärast algset 
edastamist juurdepääsu tele- ja 
raadioprogrammidele, mille 
ringhäälinguorganisatsioonid on eelnevalt 
edastanud (nn järelvaatamisteenused). 
Lisaks hõlmavad internetipõhised 
kõrvalteenused teenuseid, mis 
võimaldavad juurdepääsu materjalidele, 
mis rikastavad või muul viisil 

(8)  Käesoleva määrusega hõlmatud 
internetipõhised kõrvalteenused on 
teenused, mida osutavad 
ringhäälinguorganisatsioonid, kellel on 
programmiedastusega selge ja alluvuslik 
seos. Need hõlmavad teenuseid, mis 
annavad lineaarse juurdepääsu uudiste- ja 
päevakajalistele saadetele saadete 
edastamisega rangelt samaaegselt, ja 
teenuseid, mis annavad kindlaksmääratud 
ajavahemiku jooksul pärast algset 
edastamist juurdepääsu uudiste- ja 
päevakajalistele saadetele, mille 
ringhäälinguorganisatsioonid on eelnevalt 
edastanud (nn järelvaatamisteenused). 
Juurdepääsu andmist konkreetsetele 
teostele või muule tele- või 
raadioprogrammis olevale kaitstud 
materjalile ei tohiks käsitada 
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mitmekesistavad 
ringhäälinguorganisatsioonide tele- ja 
raadioprogramme, sealhulgas vastava 
programmi sisu eelvaatamine, 
laiendamine, täiendamine või 
kordusvaatamine. Juurdepääsu andmist 
konkreetsetele teostele või muule tele- või 
raadioprogrammis olevale kaitstud 
materjalile ei tohiks käsitada 
internetipõhise kõrvalteenusena. 
Samamoodi ei kuulu internetipõhiste 
kõrvalteenuste mõiste alla juurdepääs 
teostele või muule kaitstud materjalile 
programmist eraldi, näiteks juurdepääs 
üksikutele muusika- või 
audiovisuaalteostele, muusikaalbumitele 
või videotele.

internetipõhise kõrvalteenusena. 
Samamoodi ei kuulu internetipõhiste 
kõrvalteenuste mõiste alla juurdepääs 
teostele või muule kaitstud materjalile 
programmist eraldi, näiteks juurdepääs 
üksikutele muusika- või 
audiovisuaalteostele, muusikaalbumitele 
või videotele.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9)  Selleks et lihtsustada 
internetipõhiste kõrvalteenuste 
piiriüleseks osutamiseks vajaliku loa 
saamist tuleb kehtestada päritoluriigi 
põhimõte seoses autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste teostamisega niisuguste 
toimingute suhtes, mida tehakse 
internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise, 
nende kasutamise võimaldamise ja 
kasutamise käigus. Päritoluriigi põhimõtet 
tuleks kohaldada üksnes õiguste omajate 
(või õiguste omajaid esindavate üksuste 
nagu kollektiivse esindamise 
organisatsioonid) ja 
ringhäälinguorganisatsioonide vahelistes 
suhetes ning ainult internetipõhiste 
kõrvalteenuste osutamise, nende 
kasutamise võimaldamise ja kasutamise 
eesmärgil. Päritoluriigi põhimõtet ei tohiks 
kohaldada autoriõiguse või sellega 

(9)  Selleks et lihtsustada loa saamist, 
mis võimaldaks 
ringhäälinguorganisatsioonil piiriüleselt 
osutada üksnes uudiste- ja päevakajaliste 
saadetega seotud internetipõhiseid 
kõrvalteenuseid, tuleb kehtestada 
päritoluriigi põhimõte seoses autoriõiguse 
ja sellega kaasnevate õiguste teostamisega 
niisuguste toimingute suhtes, mida tehakse 
selliste internetipõhiste kõrvalteenuste 
osutamise, nende kasutamise võimaldamise 
ja kasutamise käigus. Päritoluriigi 
põhimõtet tuleks kohaldada üksnes õiguste 
omajate (või õiguste omajaid esindavate 
üksuste nagu kollektiivse esindamise 
organisatsioonid) ja 
ringhäälinguorganisatsioonide vahelistes 
suhetes ning ainult selliste uudiste- ja 
päevakajaliste saadetega seotud 
internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise, 
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kaasnevate õigustega kaitstud ja 
internetipõhiste kõrvalteenustega hõlmatud 
infosisu edaspidise üldsusele edastamise 
või taasesitamise suhtes.

nende kasutamise võimaldamise ja 
kasutamise eesmärgil. Päritoluriigi 
põhimõtet ei tohiks kohaldada autoriõiguse 
või sellega kaasnevate õigustega kaitstud ja 
internetipõhiste kõrvalteenustega hõlmatud 
infosisu edaspidise üldsusele edastamise 
või taasesitamise suhtes.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Käesolevas määruses sätestatud 
päritoluriigi põhimõtet ei tohiks 
kohaldada selliste internetipõhiste 
kõrvalteenuste suhtes, mis on suunatud 
peamiselt või üksnes sellisele 
liikmesriigile, mis ei ole see liikmesriik, 
kus on ringhäälinguorganisatsiooni 
peamine tegevuskoht. Selline teenus, mis 
on suunatud peamiselt või üksnes 
konkreetsele liikmesriigile, on teenus, 
mille saated on selgelt suunatud sellise 
liikmesriigi elanikkonnale, mis ei ole see 
liikmesriik, kus on 
ringhäälinguorganisatsiooni peamine 
tegevuskoht, ja mille sihtrühm piirdub 
selgelt selle konkreetse liikmesriigi 
elanikkonnaga ja mille puhul on 
ebatõenäoline, et vaatajaid või kuulajaid 
leidub ka väljaspool seda konkreetset 
liikmesriiki, millele saated on suunatud. 
Aspektid, mis võimaldavad kindlaks teha 
sihtrühma, hõlmavad eelkõige keelt, 
sealhulgas subtiitrites kasutatavat keelt, 
reklaami, dubleerimist, sihtrühma, kellele 
ringhäälinguteenuse reklaamimine on 
suunatud, ja/või saadete edastamise 
kohalikku iseloomu.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10)  Kuna internetipõhiste kõrvalteenuste 
osutamist, nende kasutamise võimaldamist 
ja kasutamist peetakse toimunuks üksnes 
selles liikmesriigis, kus on 
ringhäälinguorganisatsiooni peamine 
tegevuskoht, kuigi tegelikult on 
internetipõhiseid kõrvalteenuseid võimalik 
osutada piiriüleselt teistesse 
liikmesriikidesse, tuleb tagada, et 
asjaomaste õiguste eest tasumisele kuuluva 
summa arvutamisel võtavad pooled arvesse 
kõiki internetipõhiste kõrvalteenuste 
aspekte nagu teenuse tunnused, sihtrühm, 
sealhulgas sihtrühm liikmesriigis, kus on 
ringhäälinguorganisatsiooni peamine 
tegevuskoht, ja teistes liikmesriikides, kus 
on võimalik internetipõhistele 
kõrvalteenustele juurde pääseda ja neid 
kasutada, ning keeleversioon.

(10)  Kuna uudiste- ja päevakajaliste 
saadete internetipõhiste kõrvalteenuste 
osutamist, nende kasutamise võimaldamist 
ja kasutamist peetakse toimunuks üksnes 
selles liikmesriigis, kus on 
ringhäälinguorganisatsiooni peamine 
tegevuskoht, kuigi tegelikult on 
internetipõhiseid kõrvalteenuseid võimalik 
osutada piiriüleselt teistesse 
liikmesriikidesse, tuleb tagada, et 
asjaomaste õiguste eest tasumisele kuuluva 
summa arvutamisel kasutavad pooled 
objektiivseid kriteeriume ja võtavad 
arvesse kõiki internetipõhiste 
kõrvalteenuste aspekte nagu teenuse 
tunnused, sealhulgas internetis 
kättesaadavuse kestus, sihtrühm, 
sealhulgas sihtrühm liikmesriigis, kus on 
ringhäälinguorganisatsiooni peamine 
tegevuskoht, ja teistes liikmesriikides, kus 
on võimalik internetipõhistele 
kõrvalteenustele juurde pääseda ja neid 
kasutada, ning kõik olemasolevad 
keeleversioonid. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11)  Lepinguvabaduse põhimõte 
võimaldab jätkata nende õiguste teostamise 
piiramist, mida käesolevas määruses ette 
nähtud päritoluriigi põhimõte mõjutab, 
eelkõige seoses teatavate tehniliste 
edastusvahendite ja teatavate 
keeleversioonidega, tingimusel et 

(11)  Tuleb meeles pidada, et 
lepinguvabaduse põhimõtte abil ja 
praeguste litsentsimismudelite, näiteks 
ainult territoriaalsusest lähtuva 
litsentsimise toetamiseks, mis võimaldab 
kasutada audiovisuaalse toodangu, 
optimaalse levitamise ja kultuurilise 
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niisugune õiguste teostamise piiramine on 
kooskõlas liidu õigusega.

mitmekesisuse edendamise jaoks 
hädavajalikke rahastamismehhanisme, on 
vaja jätkata nende õiguste teostamise 
piiramist, mida käesolevas määruses ette 
nähtud päritoluriigi põhimõte mõjutab, 
tingimusel et niisugune õiguste teostamise 
piiramine on kooskõlas siseriikliku ja liidu 
õigusega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Käesoleva määruse eesmärk ei 
ole soosida meelepärase kohtualluvuse 
valimist. Päritoluriigi põhimõtet ei tohiks 
kohaldada internetipõhiste teenuste 
suhtes, mis on suunatud peamiselt või 
üksnes muu kui selle liikmesriigi 
sihtrühmadele, kus on 
ringhäälinguorganisatsiooni peamine 
tegevuskoht, selleks et piirata tegevust, 
mille puhul ringhäälinguorganisatsioon 
üritab luua oma tegevuskoha teistes 
liikmesriikides, et vältida ebasoodsaid 
finantskohustusi või saada kasu 
soodsamast litsentsimiskorrast võrreldes 
liikmesriigiga, kus on tema peamine 
tegevuskoht. Selleks et hinnata, kas 
internetiteenuse sihtrühmaks on sihtrühm 
väljaspool oma liikmesriiki, tuleks võtta 
arvesse teenuse tunnuseid ning samuti 
kasutatud keeleversioone.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Lähtudes lepinguvabaduse 
põhimõttest ja et mitte tarbetult piirata 
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olemasolevaid litsentsimismudeleid, 
näiteks ainult territooriumist lähtuvat 
litsentsimist, on piiriülene taasedastus 
teisest liikmesriigist või teise liikmesriiki 
piiratud kaabellevi tüüpi või IPTV tüüpi 
teenuste taasedastamisega hallatud 
keskkonnas.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 c)Kooskõlas lepinguvabaduse 
põhimõttega ei ole käesolev määrus 
takistuseks olemasolevatele 
litsentsimismudelitele, näiteks 
territoriaalsetele litsentsidele, ega piira 
selliste siseriikliku lepinguõiguse 
autoriõigust käsitlevate kehtivate sätete 
kohaldamist, mis on seotud asjakohase 
tasuga, ega olemasolevaid liikmesriigi 
piires taasedastamise kollektiivse 
haldamise lahendusi.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12)  Kaabellevi, maapealse 
digitaaltelevisiooni, suletud IP-põhiste 
võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste 
võrkude kaudu taasedastamise teenuseid 
pakkuvad ettevõtjad osutavad teenuseid, 
mis on samaväärsed teenustega, mida 
osutavad kaabli kaudu taasedastamise 
teenuste ettevõtjad, kui nad edastavad 
samaaegselt muutmata ja täielikul kujul 
teisest liikmesriigist pärit esialgset tele- või 
raadioprogrammi, kui algne 

(12)  Kaabellevi, maapealse 
digitaaltelevisiooni või kaabellevi tüüpi või 
IPTV tüüpi teenuste kaudu hallatud 
keskkonnas taasedastamise teenuseid 
pakkuvad ettevõtjad osutavad teenuseid, 
mis on samaväärsed teenustega, mida 
osutavad kaabli kaudu taasedastamise 
teenuste ettevõtjad, kui nad edastavad 
samaaegselt muutmata ja täielikul kujul 
teisest liikmesriigist pärit esialgset tele- või 
raadioprogrammi, kui algne 
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programmiedastus toimus kaabel- või 
kaablita sidevahendite abil ja oli ette 
nähtud üldsusele edastamiseks. Seetõttu 
tuleks need käesoleva määruse 
kohaldamisalast välja jätta ja nende suhtes 
tuleks kohaldada kohustusliku kollektiivse 
haldamise mehhanismi. Taasedastamise 
teenused, mida pakutakse avatud interneti 
vahendusel, tuleks käesoleva määruse 
kohaldamisalast välja jätta, kuna neil 
teenustel on teistsugused tunnused. Need 
teenused ei ole seotud ühegi konkreetse 
taristuga ja nende suutlikkus tagada 
kontrollitud keskkond on piiratud, näiteks 
võrreldes kaabellevi või suletud IP-põhiste 
võrkudega.

programmiedastus toimus kaabel- või 
kaablita sidevahendite abil ja oli ette 
nähtud üldsusele edastamiseks. Seetõttu 
tuleks need käesoleva määruse 
kohaldamisalast välja jätta ja nende suhtes 
tuleks kohaldada kohustusliku kollektiivse 
haldamise mehhanismi. Taasedastamise 
teenused, mida pakutakse avatud interneti 
vahendusel, mis on muu kui kaabellevi 
tüüpi või IPTV tüüpi teenused hallatud 
keskkonnas, tuleks käesoleva määruse 
kohaldamisalast välja jätta, kuna neil 
teenustel on teistsugused tunnused. Need 
teenused ei ole seotud ühegi konkreetse 
taristuga ja nende suutlikkus tagada 
kontrollitud keskkond on piiratud, näiteks 
võrreldes kaabellevi või suletud IP-põhiste 
võrkudega.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13)  Kaabellevi, maapealse 
digitaaltelevisiooni, suletud IP-põhiste 
võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste 
võrkude kaudu taasedastamise teenuste 
osutajatele õiguskindluse tagamiseks ja 
neid teenuseid käsitlevates siseriiklikes 
õigusnormides esinevate lahknevuste 
kõrvaldamiseks tuleks kohaldada eeskirju, 
mis on sarnased direktiivis 93/83/EMÜ 
kaabli kaudu edastamist käsitlevate 
eeskirjadega. Selles direktiivis sätestatud 
eeskirjad hõlmavad kohustust teostada 
õigust anda taasedastamise teenuse 
osutajale luba või keelduda talle luba 
andmast kollektiivse haldamise 
organisatsiooni kaudu. See ei piira 
direktiivi 2014/26/EL sätteid, eelkõige neid 
sätteid, mis puudutavad õiguste omaja 
õigusi kollektiivse esindamise 
organisatsiooni valimisel.

(13)  Kaabellevi, maapealse 
digitaaltelevisiooni, hallatud keskkonnas 
kaabellevi tüüpi või IPTV tüüpi 
taasedastamise teenuste osutajatele 
õiguskindluse tagamiseks ja neid teenuseid 
käsitlevates siseriiklikes õigusnormides 
esinevate lahknevuste kõrvaldamiseks 
tuleks kohaldada eeskirju, mis on sarnased 
direktiivis 93/83/EMÜ kaabli kaudu 
edastamist käsitlevate eeskirjadega. Selles 
direktiivis sätestatud eeskirjad hõlmavad 
kohustust teostada õigust anda 
taasedastamise teenuse osutajale luba või 
keelduda talle luba andmast kollektiivse 
haldamise organisatsiooni kaudu. See ei 
piira direktiivi 2014/26/EL sätteid, 
eelkõige neid sätteid, mis puudutavad 
õiguste omaja õigusi kollektiivse 
esindamise organisatsiooni valimisel. 
Õigus keelduda loa kui sellise andmisest 
jääb alles ning teataval määral 
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reguleeritakse vaid viisi, kuidas seda 
õigust kasutada. See tähendab ka, et alati 
on võimalik otsustada, kas taasedastamise 
õigust anda või mitte. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid peaksid saama 
kohaldada käesolevas määruses toodud 
taasedastamisõiguse sätteid, laiendades 
taasedastamise teenuste osutajaga 
sõlmitud kollektiivlepingut ka 
organisatsiooni poolt mitteesindatud 
õiguste valdajate õigustele, kui selline 
süsteem on ette nähtud siseriikliku 
õigusega. 

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a)
Ringhäälinguorganisatsioonid, kes 

vahendavad üldsusele vastuvõtuks 
programmi sisaldavaid signaale 
otseedastuse kaudu levitajatele, kes on 
Berni konventsiooni kohaselt 
ringhäälinguorganisatsiooni suhtes 
kolmandad isikud, peaksid ühiselt koos 
levitajatega vastutama üksikute ja 
jagamatute üldsusele edastamise ja 
üldsusele kättesaadavaks tegemise 
toimingute eest, mis on määratletud 
direktiivi 2001/29/EÜ artiklis 3 ja mida 
nad koos ellu viivad. Kõnealused 
ringhäälinguorganisatsioonid ja levitajad 
peaksid seetõttu saama asjaomastelt 
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õiguste omajatelt loa nende osalemiseks 
sellistes toimingutes.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Käesolevas määruses 
sätestatud erand 
ringhäälinguorganisatsioonide 
taasedastamise õiguste teostamisele seoses 
nende oma programmiedastusega ei 
tohiks piirata õiguste omajate 
valikuvabadust anda oma õigused üle 
kollektiivse esindamise organisatsioonile 
ning saada seega otseselt osa 
taasedastamise teenuse osutaja 
makstavast tasust.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15)  Selleks et ära hoida päritoluriigi 
põhimõttest kõrvalehoidumist 
internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise 
ja neile juurdepääsu võimaldamise või 
kasutamisega seotud autoriõigusi ja 
nendega kaasnevaid õigusi käsitlevate 
kehtivate kokkulepete kestuse pikendamise 
teel, tuleb päritoluriigi põhimõtet 
kohaldada ka juba kehtivatele 
kokkulepetele, kuid üleminekuperioodi 
jooksul.

(15)  Selleks et ära hoida uudiste- ja 
päevakajaliste saadete suhtes 
kohaldatavast päritoluriigi põhimõttest 
kõrvalehoidumist internetipõhiste 
kõrvalteenuste osutamise ja neile 
juurdepääsu võimaldamise või 
kasutamisega seotud autoriõigusi ja 
nendega kaasnevaid õigusi käsitlevate 
kehtivate kokkulepete kestuse pikendamise 
teel, tuleb seda põhimõtet kohaldada ka 
juba kehtivatele kokkulepetele, kuid 
üleminekuperioodi jooksul.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a)
Ringhäälinguorganisatsioonid, kes 

vahendavad programmi sisaldavaid 
signaale otseedastuse kaudu levitajatele 
üldsusele vastuvõtuks, peaksid ühiselt 
koos levitajatega vastutama üksikute ja 
jagamatute üldsusele edastamise ja 
üldsusele kättesaadavaks tegemise 
toimingute eest, mida nad koos teostavad 
ja mis on määratletud direktiivi 
2001/29/EÜ artiklis 3. Kõnealused 
ringhäälinguorganisatsioonid ja levitajad 
peaksid seetõttu saama asjaomastelt 
õiguste omajatelt eraldi loa nende 
vastavaks osalemiseks sellistes 
toimingutes.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16)  Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Kuigi õiguste omajate õiguste 
teostamisse võib sekkuda juhul, kui 
üldsusele taasedastamisega seoses on 
nõutav kohustusliku kollektiivse 
haldamise süsteemi rakendamine, tuleb 
niisugune tingimus ette näha konkreetsete 
teenuste suhtes eesmärgiga võimaldada 
tele- ja raadioprogrammide laiemat 
piiriülest levitamist selleks nõutava loa 
saamise hõlbustamisega.

(16)  Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Kuigi õiguste omajate õiguste 
teostamisse sekkutakse juhul, kui üldsusele 
taasedastamisega seoses toimub 
kohustusliku kollektiivse esindamise 
süsteemi rakendamine, tuleb niisugune 
tingimus ette näha sihipäraselt ning 
piirduda vaid konkreetsete teenustega, mis 
sarnanevad taasedastamisele kaabel- ja 
satelliidilevi kaudu ning mida osutatakse 
hallatud keskkonnas.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18)  Määrus tuleks teatava aja jooksul 
pärast selle jõustumist läbi vaadata, et 
hinnata muu hulgas seda, kui suures 
ulatuses on internetipõhiste kõrvalteenuste 
piiriülene osutamine Euroopa tarbijate 
jaoks suurenenud, mis on seega ka liidu 
kultuurilise mitmekesisuse huvides.

(18)  Kooskõlas parema õigusloome 
põhimõtetega tuleks määrus teatava aja 
jooksul pärast selle jõustumist läbi vaadata, 
et hinnata määruse mõju, sealhulgas 
sätteid, mis käsitlevad otseedastust, 
Euroopa loomemajandust, Euroopa 
audiovisuaalsete teoste rahastamist ja 
õiguste omajaid. Samuti tuleks 
läbivaatamise käigus arvesse võtta, kui 
suures ulatuses on internetipõhiste 
kõrvalteenuste piiriülene osutamine ja 
investeeringud uude sisusse Euroopa 
tarbijate ja ettevõtete kasuks suurenenud, 
mis on seega ka liidu kultuurilise 
mitmekesisuse huvides.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19)  Kuna käesoleva määruse eesmärki 
edendada internetipõhiste kõrvalteenuste 
piiriülest osutamist ja hõlbustada teistest 
liikmesriikidest pärit tele- ja 
raadioprogrammide taasedastamist ei suuda 
liikmesriigid üksi piisavalt saavutada ning 
selle ulatuse ja toime tõttu on seda parem 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Samas artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt 
piirdub käesolev määrus üksnes eesmärgi 
saavutamiseks vajalikuga. Käesoleva 
määrusega nähakse internetipõhiste 
kõrvalteenuste piiriülese osutamise osas 
ette toetusmehhanismid, et hõlbustada 

(19)  Kuna käesoleva määruse eesmärki 
edendada internetipõhiste kõrvalteenuste 
piiriülest osutamist uudiste- ja 
päevakajalistele saadetele ning hõlbustada 
teistest liikmesriikidest pärit tele- ja 
raadioprogrammide taasedastamist ei suuda 
liikmesriigid üksi piisavalt saavutada ning 
selle ulatuse ja toime tõttu on seda mõnel 
juhul parem saavutada liidu tasandil, võib 
liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Samas artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt piirdub käesolev määrus üksnes 
eesmärgi saavutamiseks vajalikuga. Mis 
puudutab ringhäälinguorganisatsioonide 
teatavate internetipõhiste kõrvalteenuste 
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autoriõiguse ja sellega seotud õigustega 
kaitstud teoste kasutamiseks loa saamist. 
Käesoleva määrusega ei kohustata 
ringhäälinguorganisatsioone selliseid 
teenuseid piiriüleselt osutama. Samuti ei 
kohustata käesoleva määrusega 
taasedastamise teenuste osutajaid edastama 
teistest liikmesriikidest pärit tele- või 
raadioprogramme. Käesolev määrus 
käsitleb ainult teatavate taasedastamise 
õiguste teostamist selles ulatuses, mis on 
vajalik, et lihtsustada nende teenuste 
osutamise eesmärgil autoriõiguste ja 
nendega seotud õigustega kaitstud teoste 
kasutamiseks vajalike lubade saamist 
üksnes teistest liikmesriikidest pärit tele- ja 
raadioprogrammidega seoses,

piiriülest osutamist, siis käesoleva 
määrusega ei kohustata 
ringhäälinguorganisatsioone selliseid 
teenuseid piiriüleselt osutama. Samuti ei 
kohustata käesoleva määrusega 
taasedastamise teenuste osutajaid edastama 
teistest liikmesriikidest pärit tele- või 
raadioprogramme. Käesolev määrus 
käsitleb ainult teatavate taasedastamise 
õiguste teostamist selles ulatuses, mis on 
vajalik, et lihtsustada nende teenuste 
osutamise eesmärgil autoriõiguste ja 
nendega seotud õigustega kaitstud teoste 
kasutamiseks vajalike lubade saamist 
üksnes teistest liikmesriikidest pärit tele- ja 
raadioprogrammidega seoses,

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Saadete taasedastamine 
teistest liikmesriikidest on toiming, mille 
suhtes kohaldatakse autoriõigust ja 
vajaduse korral autoriõigusega 
kaasnevaid õigusi. Internetipõhised 
teenused peaksid seetõttu saama loa iga 
taasedastatava saate osa õiguste omajalt. 
Kooskõlas käesoleva direktiiviga tuleb 
sellised load anda lepingutega, kui 
kehtivate õiguspäraste litsentsikavade 
raames ei ole ette nähtud ajutist erandit.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1
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Reguleerimisese
1. Käesoleva määrusega nähakse 
seoses internetipõhiste kõrvalteenuste 
piiriülese osutamisega ette õiguslikud 
mehhanismid, et hõlbustada autoriõiguse 
ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud 
teoste kasutamiseks loa saamist ning 
lihtsustada digitaalset taasedastamist 
suletud keskkonnas.
2. Need õiguslikud mehhanismid 
hõlmavad päritoluriigi põhimõtte 
kehtestamist seoses kõnealuste õiguste 
teostamisega. Õiguslikud mehhanismid 
hõlmavad samuti taasedastamisega seotud 
autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 
kohustuslikku kollektiivset esindamist, 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
õiguslikke eeldusi ning 
ringhäälinguorganisatsioonide 
taasedastamisõiguse teostamist.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „taasedastamine“ — teisest 
liikmesriigist algse tele- või 
raadioprogrammi üldsusele vastuvõtuks 
ette nähtud mis tahes samaaegne, 
muutumatu ja täielik taasedastamine, mis 
ei ole direktiivis 93/83/EMÜ määratletud 
taasedastamine kaabellevi kaudu ega 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) nr 2015/2120 sätestatud 
internetiühenduse teenuse kaudu 
taasedastamine, mis toimub traatside või 
õhu kaudu, sealhulgas satelliidi, kuid välja 
arvatud interneti kaudu, tingimusel et 
edastamine toimub kellegi teise poolt kui 
see ringhäälinguorganisatsioon, kes 
programmi algselt edastas või kelle 
kontrolli all ja vastutusel programm algselt 
edastati. 

(b) „taasedastamine“ – teisest 
liikmesriigist algse tele- või 
raadioprogrammi üldsusele vastuvõtuks 
ette nähtud mis tahes samaaegne, 
muutumatu ja täielik taasedastamine, mis 
ei ole direktiivis 93/83/EMÜ määratletud 
taasedastamine kaabellevi kaudu, mis 
piirdub kaabellevi tüüpi või IPTV tüüpi 
teenustega ja mis toimub traatside või õhu 
kaudu, sealhulgas satelliidi, kuid välja 
arvatud interneti kaudu, tingimusel et 
edastamine toimub kellegi teise poolt kui 
see ringhäälinguorganisatsioon, kes 
programmi algselt edastas või kelle 
kontrolli all ja vastutusel programm algselt 
edastati.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) „otseedastus“ – kahes või enamas 
etapis toimuv protsess, mille käigus 
edastavad ringhäälinguorganisatsioonid 
oma üldsusele vastuvõtuks mõeldud 
programme sisaldavaid signaale 
levitajatele, kes on kooskõlas Berni 
konventsiooniga muud organisatsioonid 
kui ringhäälinguorganisatsioonid, 
kusjuures edastamine toimub punktist 
punkti ühendusel põhineva eraliini kaudu 
– traatside või õhu, sealhulgas satelliidi 
kaudu – nii, et üldsus ei saa programme 
sisaldavaid signaale ülekande käigus 
vastu võtta. Neid saateid pakuvad 
üldsusele sünkroonselt levitajad, 
edastades neid muutmatult ja 
lühendamata, et üldsus saaks neid 
vaadata või kuulata kaabellevivõrkude või 
mikrolainetel põhineva edastussüsteemi, 
maapealsete digitaalvõrkude, IP-põhiste 
või mobiilisidevõrkude ja sarnaste 
võrkude kaudu.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) „hallatud keskkond“ – määratletud 
üksnes kui kaabellevi tüüpi või IPTV 
tüüpi teenus, millele on turvaline ja 
piiratud juurdepääs ning mille puhul 
taasedastaja pakub otspunktkrüpteeritud 
taasedastamise teenust selleks 
lepingujärgselt volitatud kasutajatele.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 Artikkel 2

Nn päritoluriigi põhimõtte kohaldamine 
internetipõhiste kõrvalteenuste suhtes

Nn päritoluriigi põhimõtte kohaldamine 
uudiste- ja päevakajaliste saadete 
edastamise internetipõhiste teenuste suhtes

(1) Üldsusele edastamiseks ja 
kättesaadavaks tegemist internetipõhise 
kõrvalteenuse osutamisel 
ringhäälinguorganisatsiooni poolt või 
kontrolli all või vastutusel ning 
reprodutseerimist, mis on vajalik 
internetipõhiste kõrvalteenuste 
osutamiseks, kättesaadavaks tegemiseks 
või kasutamiseks, peetakse nende 
toimingutega seotud autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste teostamisel toimunuks 
üksnes selles liikmesriigis, kus asub 
ringhäälinguorganisatsiooni peamine 
tegevuskoht.

(1) Üldsusele üksnes algsete uudiste- ja 
päevakajaliste saadete edastamist ja 
kättesaadavaks tegemist internetipõhise 
kõrvalteenuse osutamisel 
ringhäälinguorganisatsiooni poolt või 
kontrolli all või vastutusel ning selliste 
uudiste- ja päevakajaliste saadete 
reprodutseerimist, mis on vajalik 
niisuguste internetipõhiste kõrvalteenuste 
osutamiseks, kättesaadavaks tegemiseks 
või kasutamiseks, peetakse nende 
toimingutega seotud autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste omandamisel ja 
omandatud õiguste teostamisel toimunuks 
üksnes selles liikmesriigis, kus asub 
ringhäälinguorganisatsiooni peamine 
tegevuskoht.

(2) Õiguste eest tasumisele kuuluva 
summa arvutamisel artiklis 1 sätestatud 
päritoluriigi põhimõtte alusel võtavad 
pooled arvesse kõiki internetipõhise 
teenuse aspekte, nagu internetipõhise 
kõrvalteenuse tunnused, sihtrühm ja 
keeleversioon.

(2) Õiguste eest tasumisele kuuluva 
summa arvutamisel artiklis 1 sätestatud 
päritoluriigi põhimõtte alusel võtavad 
pooled arvesse kõiki internetipõhise 
kõrvalteenuse aspekte, nagu 
internetipõhise kõrvalteenuse tunnused, 
sealhulgas internetis kättesaadavuse 
kestus, sihtrühm ja kõik kättesaadavad 
keeleversioonid.

(2 a) Lõige 2 ei piira lepingupoolte 
vabadust leppida kokku konkreetsed 
meetodid või kriteeriumid õiguste eest 
makstava summa arvutamiseks 
päritoluriigi põhimõtte alusel, nagu need, 
mis tuginevad 
ringhäälinguorganisatsiooni 
internetipõhise teenusega saadud 
tuludele.
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(2 b) Lõiked 1 ja 2 ei piira autoriõigusega 
seotud territoriaalsuse ja lepinguvabaduse 
põhimõtete ega direktiivist 2001/29/EÜ 
tulenevate õiguste kohaldamist. Sellest 
tulenevalt on pooltel õigus jätkuvalt 
kokku leppida lõikes 1 viidatud õiguste 
teostamise piirangute kehtestamises, 
tingimusel et iga selline piirang on liidu ja 
siseriikliku õigusega kooskõlas.
(2 c) Käesolevas määruses määratletud, 
ühest liikmesriigist algse tele- või 
raadioprogrammi taasedastamine 
internetipõhise kõrvalteenuse kaudu teise 
liikmesriiki toimub kohaldatavaid 
autoriõigusi, autoriõigustega kaasnevaid 
õigusi ja muu kaitstava materjaliga 
seonduvaid õigusi järgides ning 
autoriõiguste, autoriõigustega kaasnevate 
õiguste ja muu kaitstava materjaliga 
seonduvate õiguste omajate ning 
taasedastamise teenuseid osutavate 
ettevõtjate vahel sõlmitud individuaalsete 
ja kollektiivsete lepingute alusel.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 Artikkel 3

Taasedastamisõiguse teostamine muude 
õiguste omajate poolt kui 
ringhäälinguorganisatsioonid

Taasedastamisõiguse teostamine muu kui 
kaabellevi kaudu muude õiguste omajate 
poolt kui ringhäälinguorganisatsioonid

( –1) Taasedastamisõigus on ainuõigus 
ning selleks on vaja autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste omajate luba.

(1) Autoriõiguse ja sellega kaasnevate 
õiguste omajad, kes ei ole 
ringhäälinguorganisatsioonid, võivad 
teostada oma õigust taasedastamist lubada 
või keelata üksnes kollektiivse esindamise 
organisatsiooni kaudu.

(1) Autoriõiguse ja sellega kaasnevate 
õiguste omajad, kes ei ole 
ringhäälinguorganisatsioonid, teostavad 
oma õigust anda hallatud keskkonnas 
juurdepääs taasedastamise teenustele 
üksnes kollektiivse esindamise 
organisatsiooni kaudu.
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(2) Kui õiguste omaja ei ole lõikes 1 
osutatud õiguse haldamist kollektiivse 
esindamise organisatsioonile üle andnud, 
peetakse seda kollektiivse esindamise 
organisatsiooni, kes haldab sama liiki 
õigusi selle liikmesriigi territooriumil, kus 
taasedastamise teenuse osutaja soovib 
teose taasedastamiseks luba saada, 
volitatuks õigust õiguse omaja nimel 
haldama.
(3) Kui kõnealuse liikmesriigi 
territooriumil haldab seda liiki õigusi mitu 
kollektiivse esindamise organisatsiooni, 
võib õiguse omaja valida, milline neist 
kollektiivse esindamise organisatsioonidest 
on volitatud tema õigust haldama. Kui 
õiguse omaja sellises olukorras kollektiivse 
esindamise organisatsiooni ei vali, määrab 
liikmesriik, kelle territooriumil 
taasedastamise teenuse osutaja soovib 
teose taasedastamiseks luba saada, millist 
kollektiivse esindamise organisatsioonidest 
tuleb pidada volitatuks õiguse omaja õigust 
haldama.

(3) Kui kõnealuse liikmesriigi 
territooriumil haldab seda liiki õigusi mitu 
kollektiivse esindamise organisatsiooni, 
võib õiguse omaja valida, milline neist 
kollektiivse esindamise organisatsioonidest 
on volitatud tema õigust haldama. Kui 
õiguse omaja sellises olukorras kollektiivse 
esindamise organisatsiooni ei vali, määrab 
liikmesriik, kelle territooriumil 
taasedastamise teenuse osutaja soovib 
teose taasedastamiseks luba saada, millist 
kollektiivse esindamise organisatsioonidest 
tuleb pidada volitatuks õiguse omaja õigust 
haldama.

(4) Õiguse omajal on taasedastamise 
teenuse osutaja ja õiguste omaniku õigusi 
haldama volitatud kollektiivse esindamise 
organisatsiooni vahelise kokkuleppe 
alusel samad õigused ja kohustused nagu 
õiguste omajal, kes on kõnealusele 
kollektiivse esindamise organisatsioonile 
volituse andnud ning ta võib neile 
õigustele tugineda asjaomase liikmesriigi 
kindlaksmääratud aja jooksul, mis ei tohi 
olla lühem kui kolm aastat alates 
kuupäevast, mil tema teost või muud 
kaitstavat materjali taasedastati.
 Liikmesriik võib ette näha, et kui 
õiguste omaja annab loa oma teose või 
muu kaitstava materjali esialgseks 
edastamiseks selle liikmeriigi 
territooriumil, peetakse õiguste omajat 
nõustunuks mitte teostama 
taasedastamisõigusi eraldi, vaid kooskõlas 
käesoleva määruse sätetega.

(5 a) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid peavad andmebaasi, mis 
sisaldab teavet käesoleva artikliga 
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hõlmatud autoriõiguste ja nendega 
kaasnevate õiguste haldamise kohta, 
sealhulgas teavet õiguse omaja, 
kasutamise liigi, territooriumi ja 
ajavahemiku kohta.
(5 b) Nõukogu direktiivi 93/83/EMÜ 
artiklis 11 ja artikli 12 lõikes 1 sätestatud 
võimalust kasutada vahendajate abi ja 
takistada läbirääkimispositsioonide 
kuritarvitamist kasutatakse ka käesoleva 
määruse kohaldamisel.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Ringhäälinguprogrammide kasutamine 

taasedastuse kaudu
Üldsusele edastatud algses tele- või 
raadiosaates sisalduvate teoste või muu 
kaitstud materjali taasedastamine 
ringhäälinguorganisatsiooni poolt on 
sellise saate üldsusele edastamise toiming 
olenemata sellest, kas taasedastamise 
teenuse osutaja kasutab samu või 
erinevaid tehnilisi vahendeid kui need, 
mida kasutati algseks 
ringhäälingutoiminguks, ning olenemata 
sellest, kas selline taasedastamine toimub 
algse saateedastuse tegelikus või 
kavandatud vastuvõtupiirkonnas või 
mitte.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a

Ringhäälinguprogrammide kasutamine 
otseedastuse kaudu 
Ringhäälinguorganisatsioonid, kes 
edastavad üldsusele vastuvõtuks oma 
programmi sisaldavaid signaale 
otseedastuse kaudu levitajatele, kes on 
Berni konventsiooni kohaselt muud 
organisatsioonid kui 
ringhäälinguorganisatsioonid, vastutavad 
ühiselt koos levitajatega üksikute ja 
jagamatute üldsusele edastamise ja 
üldsusele kättesaadavaks tegemise 
toimingute eest, mis on määratletud 
direktiivi 2001/29/EÜ artiklis 3 ja mida 
nad koos ellu viivad. Kõnealused 
ringhäälinguorganisatsioonid ja levitajad 
peaksid seetõttu saama asjaomastelt 
õiguste omajatelt loa nende osalemiseks 
sellistes toimingutes.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Üleminekusätted
Selliste kokkulepete suhtes, mis on 
sõlmitud autoriõiguse ja sellega seotud 
õiguste kohta seoses üldsusele edastamise 
ja kättesaadavaks tegemisega 
internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise 
käigus ja internetipõhiste kõrvalteenuste 
osutamiseks, kättesaadavaks tegemiseks 
või kasutamiseks vajalike 
reprodutseerimise toimingutega, mis 
kehtivad [artikli 7 lõikes 2 nimetatud 
kuupäev, mille sisestab Euroopa Liidu 
väljaannete talitus], kohaldatakse artiklit 
2 alates [artikli 7 lõikes 2 osutatud 
kuupäev + 2 aastat, mille sisestab 
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Euroopa Liidu väljaannete talitus], kui 
kõnealuste kokkulepete kehtivus lõppeb 
pärast seda kuupäeva.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Hiljemalt [3 aastat pärast artikli 7 
lõikes 2 nimetatud kuupäeva, mille sisestab 
Euroopa Liidu väljaannete talitus] vaatab 
komisjon käesoleva määruse läbi ja esitab 
tulemuste kohta aruande Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

(1) Hiljemalt [3 aastat pärast artikli 7 
lõikes 2 nimetatud kuupäeva, mille sisestab 
Euroopa Liidu väljaannete talitus] vaatab 
komisjon käesoleva määruse läbi ja esitab 
tulemuste kohta aruande Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Aruanne 
tehakse avalikkusele lihtsalt ja 
tulemuslikult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liikmesriigid esitavad komisjonile 
kogu asjakohase teabe, mida on vaja lõikes 
1 osutatud aruande koostamiseks.

(2) Liikmesriigid esitavad komisjonile 
õigeaegselt ja täpselt kogu asjakohase 
teabe, mida on vaja lõikes 1 osutatud 
aruande koostamiseks.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Määrust kohaldatakse alates [6 kuud 
pärast selle avaldamise kuupäeva, mille 
sisestab Euroopa Liidu Väljaannete 
Talitus].

(2) Määrust kohaldatakse alates [18 kuud 
pärast selle avaldamise kuupäeva, mille 
sisestab Euroopa Liidu Väljaannete 
Talitus].
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