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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 38 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (38 a) Selliste meetmete rakendamisel on 

esmatähtis koostöö infoühiskonna 

teenusepakkujate ja õiguste omajate 

vahel. Õiguste omajad peaksid 

infoühiskonna teenusepakkujatele täpselt 

teada andma teosed või materjali, mille 

suhtes neil on autoriõigus. 

Teenusepakkujatega sõlmitud 

kokkulepete rakendamisel peaksid õiguste 

omajad vastutama kolmandate isikute 

esitatud nõuete eest seoses selliste teoste 

kasutamisega, mida nad on pidanud enda 

omaks. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 39 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(39) Koostöö infoühiskonna 

teenusepakkujatega, kes talletavad suurt 

hulka kasutajate poolt üles laaditud 

autoriõigusega kaitstud teoseid või muud 

materjali ja tagavad neile üldsuse 

juurdepääsu, ja õiguste omajate vahel on 

väga oluline tehnoloogiate, näiteks 

sisutuvastustehnoloogiate toimimiseks. 

Sellistel juhtudel peaksid õiguste omajad 

esitama vajalikud andmed, mis 

võimaldavad kindlaks teha infosisu, ning 

teenusepakkujad peaksid õiguste 

omajatele avaldama kasutatavad 

tehnoloogiad, et oleks võimalik hinnata 

nende asjakohasust. Teenusepakkujad 

peaksid eelkõige andma õiguste omajatele 

teavet, mis liiki tehnoloogiaid kasutatakse, 

kuidas neid käitatakse ja nende 

õnnestumise protsent õiguste omajate sisu 

tuvastamisel. Need tehnoloogiad peaksid 

võimaldama ka õiguste omajatel saada 

teavet infoühiskonna teenusepakkujalt 

nende lepinguga hõlmatud sisu 

kasutamise kohta. 

välja jäetud 

Or. en 
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IV jaotis – 2. peatükk – pealkiri 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kaitstud sisu teatav kasutamine 

internetipõhiste teenuste puhul 

Kaitstud sisu teatav kasutamine internetis 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kaitstud sisu kasutamine infoühiskonna 

teenusepakkujate poolt, kes talletavad ja 

teevad kättesaadavaks suure hulga teoseid 

ja muud materjali, mis on üles laaditud 

kasutajate poolt 

Kaitstud sisu kasutamine infoühiskonna 

teenusepakkujate poolt, kes talletavad ja 

teevad kättesaadavaks suure hulga teoseid 

ja muud materjali 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

1. Kui infoühiskonna 

teenusepakkujad pakuvad kasutajatele sisu 

talletamise teenuseid ja teevad sisu 

avalikkusele kättesaadavaks ning kui see 

tegevus ei ole hõlmatud direktiivis 

2000/31/EÜ sätestatud vastutusest 

vabastamise erandiga, võtavad nad 

asjakohaseid ja proportsionaalseid 

meetmeid, et tagada õiguste omajatega 

sõlmitud litsentsilepingute toimimine. 

Selliste lepingute puhul tuleb järgida 

kasutajate põhiõigusi ja nendega ei tohi 

kehtestada infoühiskonna 

teenusepakkujatele üldist kohustust 

kontrollida teavet, mida nad edastavad või 

talletavad kooskõlas direktiivi 2000/31/EÜ 

artikliga 15. 

Or. en 

 

 


