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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.9.2018 A8-0245/102 

Muudatusettepanek  102 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel 

 

Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Et tagada litsentsilepingute 

toimimine, nagu on osutatud lõikes 1, 

teevad infoühiskonna teenusepakkujad ja 

õiguste omajad omavahel koostööd. 

Õiguste omajad määravad infoühiskonna 

teenusepakkujate jaoks täpselt kindlaks 

teosed või materjali, mille suhtes neil on 

autoriõigus. Infoühiskonna 

teenusepakkujad teavitavad õiguste 

omajaid võetud meetmetest ja sellest, kui 

hästi need toimivad ning, kui see on 

asjakohane, annavad regulaarselt aru 

teoste ja muu materjali kasutamise kohta. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.9.2018 A8-0245/103 

Muudatusettepanek  103 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel 

 

Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 

osutatud teenusepakkujad võtavad 

kasutusele kaebuste lahendamise ja kahju 

hüvitamise mehhanismid, mis on 

kasutajatele kättesaadavad vaidluste korral 

punktis 1 osutatud meetmete üle. 

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 

osutatud teenusepakkujad võtavad 

koostöös õiguste omajatega kasutusele 

kaebuste lahendamise mehhanismid, mis 

on kasutajatele kättesaadavad vaidluste 

korral punktis 1 osutatud litsentsilepingute 

rakendamise üle. 

Or. en 



 

AM\1162309ET.docx  PE624.050v00-01 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.9.2018 A8-0245/104 

Muudatusettepanek  104 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel 

 

Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2a. Liikmesriigid tagavad kasutajatele 

õiguse pöörduda kohtu või muu pädeva 

asutuse poole, et teostada oma 

kasutusõigust erandi või piirangu alusel, 

ja esitada kaebus lõike 3 kohaselt 

kehtestatud piiravate meetmete kohta. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.9.2018 A8-0245/105 

Muudatusettepanek  105 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel 

 

Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

3. Vajaduse korral edendavad 

liikmesriigid koostööd lõikes 1 osutatud 

infoühiskonna teenusepakkujate, 

kasutajate esindajate ja õiguste omajate 

vahel sidusrühmade dialoogi kaudu, et teha 

kindlaks parimad tavad lõike 1 

rakendamiseks. Võetud meetmed on 
asjakohased ja proportsionaalsed ning 

võtavad muu hulgas arvesse teenuste 

olemust, tehnoloogiate kättesaadavust ja 

nende tõhusust tehnika arengu valguses. 

Or. en 

 

 


