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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Direktiivi 2001/29/EÜ artikli 5 lõiget 5 

ning artikli 6 lõike 4 esimest, kolmandat ja 

viiendat lõiku kohaldatakse käesolevas 

jaotises sätestatud erandite ja piirangute 

suhtes. 
 

Direktiivi 2001/29/EÜ artikli 5 lõiget 5 

ning artikli 6 lõike 4 esimest, kolmandat ja 

viiendat lõiku kohaldatakse käesolevas 

jaotises sätestatud erandite ja piirangute 

suhtes. Käesoleva direktiivi II jaotises 

sätestatud erandeid ei tohi lepingutest 

välja jätta.  
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Enam mitteturustatavate teoste kasutamine 

kultuuripärandiasutuste poolt 

1. Liikmesriigid tagavad, et kui 

kollektiivse esindamise organisatsioon, 

mis tegutseb oma liikmete nimel, sõlmib 
mittekaubanduslikel eesmärkidel 

lihtlitsentsi kultuuripärandiasutusega 

püsivalt nende kogudes olevate enam 

mitteturustatavate teoste või muu 

materjali digiteerimiseks, levitamiseks, 

üldsusele edastamiseks või kättesaadavaks 

tegemiseks, siis lihtlitsentsi kehtivust võib 

laiendada selliste õiguste omajate suhtes, 

kes kuuluvad samasse kategooriasse kui 

need, kes on litsentsiga hõlmatud, aga 

keda kollektiivse esindamise 

organisatsioon ei esinda, või lähtuda 

eeldusest, et seda nende suhtes 

kohaldatakse, tingimusel et: 

(a) kollektiivse esindamise 

organisatsioon esindab õiguste omajate 

volituste alusel laiapõhjaliselt õiguste 

omajaid konkreetses teoste või muu 

materjali kategoorias ning õigusi, mis on 

litsentsiga hõlmatud; 

(b) kõikidele õiguste omajatele on 

seoses litsentsi tingimustega tagatud 

võrdne kohtlemine; 

(c) kõik õiguste omajad võivad igal 

Enam mitteturustatavate teoste kasutamine 

kultuuripärandiasutuste poolt 

1. Oma olukorda ja õigusakte arvesse 

võttes aitavad liikmesriigid kaasa 

lihtsustatud korra loomisele, millega 

antakse mittekaubanduslikel eesmärkidel 

vaba juurdepääs kogudesse kuuluvatele 

mitteturustatavatele teostele, mille teevad 

veebis kättesaadavaks 

kultuuripärandiasutused. 
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ajal vaidlustada oma teoste või muu 

materjali enam mitteturustavaks pidamise 

ning keelduda litsentsi kohaldamisest oma 

teoste või muu materjali suhtes. 

2. Teost või muud materjali peetakse 

enam mitteturustatavaks, kui kogu teos 

või muu materjal kõikides oma tõlgetes, 

versioonides ja avaldamisvormides ei ole 

avalikkusele kättesaadav tavapäraste 

turustuskanalite kaudu ning ei ole 

mõistlik eeldada, et see kättesaadavaks 

muutuks. 

Pidades nõu õiguste omajate, kollektiivse 

esindamise organisatsioonide ja 

kultuuripärandiasutustega, tagab 

liikmesriik, et nõuded, mida kasutatakse 

otsustamiseks, kas teoseid ja muud 

materjali võib litsentsida vastavalt lõikele 

1, ei lähe kaugemale sellest, mis on 

vajalik ja mõistlik, ning ei välista 

võimalust määrata tervele kogule enam 

mitteturustava staatus, kui on mõistlik 

eeldada, et kogus sisalduvad kõiki teoseid 

või muud materjali enam ei turustata. 

3. Liikmesriigid näevad ette vajalikud 

avalikustamismeetmed seoses järgmisega: 

(a) teoste või muu materjali enam 

mitteturustatavaks pidamine; 

(b) litsents ja eelkõige selle 

kohaldamine mitteesindatud õiguste 

omajate suhtes; 

(c) õiguste omajate võimalus esitada 

vastuväiteid, millele on osutatud lõike 1 

punktis c; 

sealhulgas mõistliku aja jooksul enne kui 

teoseid või muud materjali digiteeritakse, 

levitatakse, edastatakse üldsusele või 

tehakse kättesaavaks. 

4. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 

osutatud litsentse taotletakse kollektiivse 

esindamise organisatsioonilt, kes esindab 

liikmesriiki, kus: 

(a) teosed või fonogrammid esimest 

korda avaldati või, kui avaldamist ei 
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toimunud, esimest korda eetrisse lasti, 

välja arvatud kinematograafiliste ja 

audiovisuaalsete teoste puhul; 

(b) on kinematograafiliste ja 

audiovisuaalsete teoste puhul teoste tootja 

asukoht või alaline elukoht; või 

(c) kultuuripärandiasutus on 

asutatud, kui liikmesriiki või kolmandat 

riiki ei olnud pärast mõistlikke 

jõupingutusi võimalik kindlaks teha 

vastavalt punktidele a ja b. 

5. Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata 

kolmandate riikide kodanike teoste või 

muu materjali suhtes, välja arvatud juhul, 

kui kohaldatakse lõike 4 punkte a ja b. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Piiriülene kasutus 

1. Teoseid või muud materjali, mis 

on hõlmatud artikli 7 kohaselt antud 

litsentsiga, võivad 

kultuuripärandiasutused kasutada 

vastavalt litsentsi tingimustele kõikides 

liikmesriikides. 

2. Liikmesriigid tagavad, et teave, 

mis võimaldab kindlaks teha teosed või 

muu materjali, mis on hõlmatud artikli 7 

kohaselt antud litsentsiga, ning teave 

õiguste omajate võimaluse kohta esitada 

vastuväide, millele on osutatud artikli 7 

lõike 1 punktis c, tehakse üldsusele 

kättesaadavaks ühtse veebiportaali kaudu 

vähemalt kuus kuud enne teoste või muu 

materjali digiteerimist, levitamist, 

üldsusele edastamist või kättesaadavaks 

tegemist muus liikmesriigis kui see, kus 

litsents anti, ja kogu litsentsi kestuse 

ajaks. 

3. Lõikes 2 osutatud portaali loob ja 

seda haldab Euroopa Liidu 

Intellektuaalomandi Amet vastavalt 

määrusele (EL) nr 386/2012. 
 

Piiriülene kasutus 

1. Vaba juurdepääsu ja teadmiste 

jagamise soodustamiseks edendatakse ja 

süvendatakse artikli 7 kohaselt antud 

litsentsiga hõlmatud teoste või muu 

materjali piiriülest kasutust liikmesriikide 

vahelise koostöö alusel. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 11 

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 

välja jäetud 
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kuupäevale. 
 

Or. pt 

Selgitus 

Mitmes komisjoni soovitusi järginud liikmesriigis on uuringutest ilmnenud tulemused olnud 

vastuolulised ja mõneti murettekitavad, kuna on vastupidised seatud eesmärkidele. 

Võimalikke lahendusi on vaja põhjalikumalt kaaluda ja seetõttu tuleks need küsimused 

käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja jätta. 

 

 


