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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Asutamislepinguga nähakse ette 

siseturu rajamine ning süsteemi 

sisseseadmine, mis tagaks siseturul 

moonutamata konkurentsi. Neid 

eesmärke peaks aitama saavutada 

liikmesriikide autoriõigust ja sellega 

kaasnevaid õigusi käsitlevate 

õigusnormide ühtlustamine. 

(1) Digitehnoloogia võib parandada 

kodanike juurdepääsu teabele ja 

kultuurile ning võimaldada neile laiemat 

ja mitmekesisemat valikut avalikest ja/või 

kaubanduslikest teenustest. Samas aga on 

digitaalne ühtne turg ka vahend, mis 

edendab koondumist, monopole ja 

ebavõrdsust liikmesriikide vahel, 

kahjustab nende kodumaist tootmist ja 

muudab elu eriti raskeks mikroettevõtjate 

ning väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate jaoks, kellel on äärmiselt 

ebavõrdsetes tingimustes võimatu 

konkureerida rahvusvaheliste 

suurettevõtetega. Digitaalne ühtne turg 

mõjutab märkimisväärselt ka õigust 

kultuurile, kultuurilisele mitmekesisusele 

ja mitmekeelsusele. 

 Liikmesriikidevaheline koostöö 

autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 

valdkonnas kõikehõlmava 

digitaalmaailma kontekstis peaks aitama 

saavutada järgmisi eesmärke: tagada 

demokraatlik juurdepääs kultuurile, 

eelkõige loomevabadus ja vabadus 

nautida kultuuri; kaitsta kultuuri kui 

avalikku hüve vastandina selle 

käsitlemisele rangelt määratletud 

turustamiskõlbliku kaubana; kaitsta 

mitmekeelsust ja kultuurilist 

mitmekesisust monoliitsete turujõudude 
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vaesestava mõju eest; tagada juurdepääs 

haridusele ja teadmistele endisest 

demokraatlikumal alusel; tagada 

autoritele ja loojatele õiglane tasu, mis ei 

pea tingimata välistama nende teoste 

kõige laiemat võimalikku levitamist ja 

nautimist; toetada kasutajate vabadust ja 

kaitsta neid sanktsioonide eest, vältides 

diktaatorlike seiremeetodite ja digitaalse 

tsensuuri kehtestamist; muuta materiaalse 

kasu saajad vastutavaks autoriõiguse ja 

sellega kaasnevate õigustega kaitstud sisu 

jagamise ja internetti üleslaadimise teel 

saadud lisandväärtuse ebaseadusliku 

omastamise eest. 

Or. pt 



 

AM\1162322ET.docx  PE624.050v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.9.2018 A8-0245/107 

Muudatusettepanek  107 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Selline õiguskindlusetus tuleb 

lahendada, nähes ette kohustusliku erandi 

seoses reprodutseerimisõigusega ja 

õigusega keelata andmebaasi väljavõte. 

(10) Selline õiguskindlusetus tuleb 

lahendada, nähes ette kohustusliku erandi 

seoses reprodutseerimisõigusega ja 

õigusega keelata andmebaasi väljavõte. 

Uus erand ei tohiks mõjutada olemasolevat 

kohustuslikku erandit ajutise 

reprodutseerimise suhtes, mis on sätestatud 

direktiivi 2001/29 artikli 5 lõikes 1, mille 

kohaldamist tuleks jätkata teksti- ja 

andmekaeve meetodite puhul, millega ei 

kaasne koopiate valmistamine, mis läheb 

kaugemale selle erandi ulatusest. 

Teadusasutused peaksid samuti saama 

kasutada erandit, kui nad loovad avaliku ja 

erasektori partnerlussuhteid. 

Uus erand ei tohiks mõjutada olemasolevat 

kohustuslikku erandit ajutise 

reprodutseerimise suhtes, mis on sätestatud 

direktiivi 2001/29 artikli 5 lõikes 1, mille 

kohaldamist tuleks jätkata teksti- ja 

andmekaeve meetodite puhul, millega ei 

kaasne koopiate valmistamine, mis läheb 

kaugemale selle erandi ulatusest. 

Teadusasutused peaksid samuti saama 

kasutada erandit, kui nad loovad avaliku ja 

erasektori partnerlussuhteid. Teksti- ja 

andmekaeve erandiga tuleks hõlmata ka 

haridusasutused ja 

kultuuripärandiasutused, kes viivad läbi 

teadusuuringuid või vastutavad 

kultuuripärandi kaitsmise eest. Teksti- ja 

andmekaeve peaks edendama 

teadusuuringuid ja innovatsiooni kui 

sellist ning seda tuleks lubada ka muul 

kui puhtteaduslikul eesmärgil, samas kui 

erandiga hõlmatud organisatsioonide 

ulatust tuleks vajaduse korral laiendada 

tingimusel, et nende tegevus on avalikes 

huvides. Teksti- ja andmekaeve eesmärgil 

tehtud reproduktsioone ja väljavõtteid 

tuleb turvaliselt talletada ning tagada, et 
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koopiaid kasutatakse teaduslikuks 

uurimistööks ning teadmussiirdeks ja 

jagamiseks teadusasutuste, 

haridusasutuste, kultuuripärandiasutuste 

ja muude asutuste vahel, mille määravad 

kindlaks liikmesriigid. 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Erand või piirang peaks hõlmama 

teoste ja muu materjali digitaalset 

kasutamist, näiteks teoste osade või 

väljavõtete kasutamist, et toetada, rikastada 

või täiendada õpetamist, sealhulgas sellega 

seotud õpitegevusi. 

(16) Erand või piirang peaks hõlmama 

teoste ja muu materjali digitaalset 

kasutamist, näiteks teoste osade või 

väljavõtete kasutamist, et toetada, rikastada 

või täiendada õpetamist, sealhulgas sellega 

seotud õpitegevusi. 

Teoste või muu materjali kasutamine 

erandi või piirangu raames peaks aset 

leidma ainult haridusasutuste vastutusel 

toimuva õpetamis- ja õppimistegevuse 

kontekstis, sealhulgas eksamite ajal, ning 

piirduma sellega, mis on vajalik selliste 

tegevuste läbiviimiseks. 

Teoste või muu materjali kasutamine 

erandi või piirangu raames peaks aset 

leidma ainult haridusasutuste vastutusel 

toimuva õpetamis- ja õppimistegevuse 

kontekstis, sealhulgas eksamite ajal, ning 

piirduma sellega, mis on vajalik selliste 

tegevuste läbiviimiseks. 

Erand või piirang peaks hõlmama nii 

digivahenditega kasutamist klassis kui ka 

veebipõhist kasutust haridusasutuse 

turvalise võrgu kaudu, millele juurdepääs 

peaks olema kaitstud, eelkõige 

autentimismenetlustega. Erandit või 

piirangut tuleb mõista nii, et see hõlmab 

puuetega inimeste konkreetseid 

ligipääsuvajadusi seoses teoste 

kasutamisega illustreeriva materjalina 

õppetöös. 

Erand või piirang peaks hõlmama nii 

digivahenditega kasutamist klassis kui ka 

veebipõhist kasutust haridusasutuse 

turvalise võrgu kaudu, millele juurdepääs 

peaks olema kaitstud, eelkõige 

autentimismenetlustega. Erandit või 

piirangut tuleb mõista nii, et see hõlmab 

puuetega inimeste konkreetseid 

ligipääsuvajadusi seoses teoste 

kasutamisega illustreeriva materjalina 

õppetöös. Erandit või piirangut tuleb 

mõista nii, et see hõlmab järgmist: teoste 

ja muu kaitstud sisu kasutamine 

hariduslikel eesmärkidel muuseumide, 

raamatukogude, koolitusfirmade või oma 

töötajaid koolitavate firmade poolt; 

olukorrad, kus on olemas turvaline 
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elektrooniline võrk, millele pääsevad ligi 

ainult õpilased, üliõpilased, 

lapsevanemad, eestkostjad ja õppejõud; 

väljaspool õppeasutust korraldatavad 

konverentsid, seminarid ja muud 

haridusüritused; avatud õppevahendid, 

avatud õpikogukonnad ning avatud ja 

kaugõppekursused. 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Käesolevas direktiiviga ette nähtud 

raamistikus peaks liikmesriikidel olema 

vabadus valida konkreetset tüüpi 

mehhanism, mis võimaldaks enam 

mitteturustatavate teoste litsentse 

laiendada nende õiguste omajate 

õigustele, keda kollektiivse esindamise 

organisatsioon ei esinda, kooskõlas oma 

õiguslike traditsioonide, tavade või 

olukorraga. Sellised mehhanismid 

hõlmavad laiendatud kollektiivset 

litsentsimist ning esindatuse eeldust. 

(23) Liikmesriigid peaksid käesoleva 

direktiiviga ettenähtud raamistikus aitama 

lihtsustada korda, mida kohaldatakse 

enam mitteturustatavate teoste kasutamisel 

kultuuripärandiasutuste poolt, 

kehtestades mitteärilistel eesmärkidel 

vaba juurdepääsu enam 

mitteturustatavatele teostele, mis 

moodustavad osa kogudest ja mille 

kultuuripärandiasutused on internetis 

kättesaadavaks teinud. 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Vaba ja pluralistlik ajakirjandus on 

hädavajalik, et tagada kvaliteetne 

žurnalistika ja kodanike juurdepääs teabele. 

See annab olulise panuse avalikku arutellu 

ning demokraatliku ühiskonna 

toimimisse. Üleminek paberväljaannetelt 

online-ajakirjandusele on 

ajakirjandusväljaannete kirjastajatele 

tekitanud probleeme oma väljaannete 

litsentsimisega internetis kasutamiseks ja 

oma investeeringute tagasi teenimisega. 

Kuna ajakirjanduse kirjastajaid ei 

tunnustata õiguste omajatena, on 

litsentsimine ja õiguskaitse tagamine 

digikeskkonnas sageli keerukas ja 

ebatõhus. 

(31) Vaba ja pluralistlik ajakirjandus on 

hädavajalik, et tagada kvaliteetne 

žurnalistika ja kodanike juurdepääs teabele. 

See annab olulise panuse avalikku arutellu 

ning demokraatiasse. Meediaomand on 

muutumas kontsentreeritumaks ja 

peamistes konglomeraatides koondub 

osalus üha enam finantskapitali kätte. 

Sellega on kaasnenud ebakindlamad 

tööhõivetingimused ajakirjanikele ning 

koondamiste lained, mis mõjuvad halvasti 

ajakirjanduse kvaliteedile, täpsusele ja 

mitmekesisusele. Üleminek 

paberväljaannetelt digitaalmeediale on 

põhjustanud sektorile uusi probleeme. 

Mitmes komisjoni soovitusi järginud 

liikmesriigis tehtud tähelepanekud on 

vastuolulised ja annavad teatavatel 

juhtudel põhjust muretsemiseks, kuna on 

seatud eesmärkidega ilmses vastuolus. 

Kui soovitakse leida asjakohaseid 

lahendusi, on vaja sügavamat arutelu, et 

need lahendused toimiksid ka väljaspool 

käesoleva direktiivi reguleerimisala. 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selleks et tagada mis tahes litsentsilepingu 

toimimine, peaksid infoühiskonna 

teenusepakkujad, kes talletavad suurt 

hulka kasutajate poolt üles laaditud 

autoriõigusega kaitstud teoseid või muud 

materjali ja tagavad neile üldsuse 

juurdepääsu, võtma asjakohased ja 

proportsionaalsed meetmed, et tagada 

teoste või muu materjali kaitse, 

rakendades näiteks tõhusaid 

tehnoloogiaid. See kohustus peaks 

kehtima ka juhul, kui infoühiskonna 

teenusepakkujate suhtes võib kohaldada 

direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 14 

sätestatud vastutusest vabastamist. 

Selleks et tagada mis tahes litsentsilepingu 

nõuetekohane toimimine, peaksid 

võrgusisu pakkujad, kes pakuvad 

aktiivselt ja otseselt kasutajatele võimalusi 

teoste üleslaadimiseks, teoste üldsusele 

kättesaadavaks tegemiseks ja nende 

reklaamimiseks, võtma asjakohased ja 

proportsionaalsed meetmed, et tagada 

teoste või muu materjali kaitse. Selliste 

meetmete puhul tuleks järgida 

inimõiguste ülddeklaratsiooni ja 

liikmesriikide põhiõigusi ning nendega ei 

tohiks kehtestada võrgusisu pakkujatele 

üldist kohustust jälgida teavet, mida nad 

edastavad või talletavad. Need 

asjakohased ja proportsionaalsed 

meetmed tuleks kokku leppida, kasutades 

selleks ulatuslikku konstruktiivset ja 

läbipaistvat dialoogi ja koostööd 

liikmesriikide võrgusisu pakkujate, 

kasutajaorganisatsioonide ning autoreid, 

loojaid, esitajaid ja teisi autoriõiguste 

omajaid esindavate organisatsioonide 

vahel. 

Or. pt 

 

 


