
 

AM\1162299ET.docx  PE624.050v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 
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Muudatusettepanek  87 
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Axel Voss 

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

– 

 
 Tagasilükkamisettepanek 

 Euroopa Parlament lükkab komisjoni 

ettepaneku tagasi. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 11 välja jäetud 

Ajakirjandusväljaannete kaitse digitaalse 

kasutuse puhul 

 

1. Liikmesriigid annavad 

ajakirjandusväljaannete kirjastajatele 

õigused, mis on sätestatud direktiiv 

2001/29/EÜ artiklis 2 ja artikli 3 lõikes 2, 

oma väljaannete digitaalseks 

kasutamiseks. 

 

2. Lõikes 1 osutatud õigused ei muuda 

ega mõjuta mingil viisil 

ajakirjandusväljaandes sisalduvate teoste 

ja muu materjali autorite ja teiste õiguste 

omajate õigusi, mis on sätestatud liidu 

õigusaktides. Selliseid õigusi ei tohi 

kasutada kõnealuste autorite ja teiste 

õiguste omajate vastu ning eelkõige ei 

tohi neilt võtta õigust kasutada oma 

teoseid ja muud materjali sõltumatult 

väljaandest, kus need on avaldatud. 

 

3. Direktiivi 2001/29/EÜ artikleid 5–8 ja 

direktiivi 2012/28/EL kohaldatakse 

mutatis mutandis seoses lõikes 1 osutatud 

õigustega. 

 

4. Lõikes 1 osutatud õigused aeguvad 20 

aastat pärast ajakirjandusväljaande 

avaldamist. Seda tähtaega arvutatakse 

alates jaanuari esimesest päevast, mis 

järgneb väljaande avaldamise 

kuupäevale. 
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(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – punkt 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Liikmesriigis, kes kohaldab 

käesoleva direktiivi eeskirju, kehtib 

endiselt ka riiklik autoriõiguse seadus. 

Vastuolu korral on liikmesriigi 

autoriõiguse seadus ülimuslik. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 13 välja jäetud 

Kaitstud sisu kasutamine infoühiskonna 

teenusepakkujate poolt, kes talletavad ja 

teevad kättesaadavaks suure hulga teoseid 

ja muud materjali, mis on üles laaditud 

kasutajate poolt 

 

1. Infoühiskonna teenusepakkujad, kes 

talletavad ja võimaldavad avalikkuse 

juurdepääsu suurele hulgale teostele või 

muule materjalile, mis on üles laaditud 

kasutajate poolt, võtavad koostöös õiguste 

omajatega meetmed, et tagada õiguste 

omajatega nende teoste või muu materjali 

kasutamiseks sõlmitud lepingute 

toimimine või vältida oma teenuste kaudu 

selliste teoste või muu materjali 

kättesaadavust, mille on õiguste omajad 

koostöös teenusepakkujatega kindlaks 

määranud. Kõnealused meetmed, näiteks 

tõhusate sisutuvastustehnoloogiate 

kasutamine, peavad olema asjakohased ja 

proportsionaalsed. Teenusepakkujad 

annavad õiguste omajatele asjakohast 

teavet meetmete kasutuselevõtu ja 

toimimise kohta ning, kui see on 

asjakohane, annavad aru teoste ja muu 

materjali tuvastamise ja kasutamise 

kohta. 

 

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 

osutatud teenusepakkujad võtavad 

kasutusele kaebuste lahendamise ja kahju 
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hüvitamise mehhanismid, mis on 

kasutajatele kättesaadavad vaidluste 

korral punktis 1 osutatud meetmete üle. 

3. Vajaduse korral edendavad 

liikmesriigid koostööd infoühiskonna 

teenusepakkujate ja õiguste omajate vahel 

sidusrühmade dialoogi kaudu, et teha 

kindlaks parimad tavad, nagu 

asjakohased ja proportsionaalsed 

sisutuvastustehnoloogiad, võttes muu 

hulgas arvesse teenuste olemust, 

tehnoloogiate kättesaadavust ja nende 

tõhusust tehnika arengu valguses. 

 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – punkt 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigis, kes kohaldab 

käesoleva direktiivi eeskirju, kehtib 

endiselt ka riiklik autoriõiguse seadus. 

Vastuolu korral on liikmesriigi 

autoriõiguse seadus ülimuslik. 

Or. en 

 


