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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0245/153 

Muudatusettepanek  153 

Axel Voss 

fraktsiooni PPE 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 11 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Lõikes 1 osutatud õigused ei laiene 

pelgalt hüperlinkidele, mis on esitatud 

koos üksikute sõnadega. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0245/154 

Muudatusettepanek  154 

Axel Voss 

fraktsiooni PPE 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 11 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Lõikes 1 osutatud õigused aeguvad 

20 aastat pärast ajakirjandusväljaande 

avaldamist. Seda tähtaega arvutatakse 

alates jaanuari esimesest päevast, mis 

järgneb väljaande avaldamise kuupäevale. 

4. Lõikes 1 osutatud õigused aeguvad 

viis aastat pärast ajakirjandusväljaande 

avaldamist. Seda tähtaega arvutatakse 

alates jaanuari esimesest päevast, mis 

järgneb väljaande avaldamise kuupäevale. 

Lõikes 1 osutatud õigust ei kohaldata 

tagasiulatuvalt. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0245/155 

Muudatusettepanek  155 

Axel Voss 

fraktsiooni PPE 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 11 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Liikmesriigid tagavad, et autorid 

saavad asjakohase osa lisatulust, mida 

ajakirjandusväljaannete kirjastajad 

saavad infoühiskonna teenusepakkujatelt 

ajakirjandusväljaande kasutamise eest. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0245/156 

Muudatusettepanek  156 

Axel Voss 

fraktsiooni PPE 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 – pealkiri 

 
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 internetipõhise 

sisujagamisteenuse pakkujate poolt, kes 

talletavad ja teevad kättesaadavaks suure 

hulga teoseid ja muud materjali, mis on 

üles laaditud kasutajate poolt 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0245/157 

Muudatusettepanek  157 

Axel Voss 

fraktsiooni PPE 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 

 
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. Ilma et see piiraks direktiivi 

2001/29/EÜ artikli 3 lõigete 1 ja 2 

kohaldamist, tegelevad internetipõhise 

sisujagamisteenuse pakkujad üldsusele 

teabe andmisega. Seepärast sõlmivad nad 

õiguste omajatega õiglased ja asjakohased 

litsentsilepingud. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0245/158 

Muudatusettepanek  158 

Axel Voss 

fraktsiooni PPE 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. Internetipõhise sisujagamisteenuse 

pakkujate poolt õiguste omajatega 

sõlmitavad litsentsilepingud, mis 

käsitlevad lõikes 1 osutatud teabe andmist, 

peavad hõlmama vastutust 

internetipõhiste sisujagamisteenuste 

kasutajate poolt üles laaditud teoste eest 

vastavalt litsentsilepingus sätestatud 

tingimustele, eeldusel et need kasutajad ei 

tegutse kaubanduslikel eesmärkidel. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0245/159 

Muudatusettepanek  159 

Axel Voss 

fraktsiooni PPE 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 

 2 a. Liikmesriigid tagavad, et kui 

õiguste omajad ei soovi sõlmida 

litsentsilepinguid, teevad internetipõhise 

sisujagamisteenuse pakkujad ja õiguste 

omajad heas usus koostööd eesmärgiga 

tagada, et nende teenuste puhul ei ole 

loata kättesaadavad kaitstud teosed ega 

muu sisu. Internetipõhise 

sisujagamisteenuse pakkujate ja õiguste 

omajate vahelise koostöö tõttu ei tohi 

kättesaamatuks muutuda teosed ja muu 

kaitstud, sealhulgas erandi või piiranguga 

hõlmatud materjal, mille puhul õigusi ei 

ole rikutud. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0245/160 

Muudatusettepanek  160 

Axel Voss 

fraktsiooni PPE 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 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 

osutatud internetipõhise 

sisujagamisteenuse pakkujad võtavad 

kasutusele tõhusad ja kiired kaebuste ja 

kahju hüvitamise mehhanismid, mis on 

kasutajatele kättesaadavad lõikes 2 a 

osutatud koostöö tõttu nende sisu 

põhjendamatu eemaldamise korral. 

Selliste mehhanismide alusel esitatud 

kaebusi menetletakse põhjendamatu 

viivituseta ja inimesed kontrollivad seda. 

Õiguste omajad põhjendavad piisavalt 

oma otsuseid, et vältida kaebuste 

meelevaldset tagasilükkamist. Lisaks 

sellele ei tohi kõnesolev koostöö kooskõlas 

määrusega 95/46/EÜ, direktiiviga 

200/58/EÜ ja isikuandmete kaitse 

üldmäärusega tuua kaasa üksikkasutajate 

tuvastamist ega nende isikuandmete 

töötlemist. Liikmesriigid tagavad ühtlasi 

kasutajatele juurdepääsu sõltumatule 

vaidluste lahendamise organile, kohtule 

või muule asjaomasele kohtuasutusele, et 

nõuda erandi või piirangu kasutamist 

autoriõiguse suhtes. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0245/161 

Muudatusettepanek  161 

Axel Voss 

fraktsiooni PPE 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. Alates [käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäevast] korraldavad 

komisjon ja liikmesriigid dialoogi 

sidusrühmade vahel, et ühtlustada ja teha 

kindlaks parimad tavad ning anda 

suuniseid, et tagada litsentsilepingute 

toimimine ja internetipõhise 

sisujagamisteenuse pakkujate ja õiguste 

omajate koostöö teoste või muu materjali 

kasutamisel käesoleva direktiivi 

tähenduses. Parimate tavade 

kindlakstegemisel võetakse eriti arvesse 

põhiõigusi, erandite ja piirangute 

kasutamist ning tagatakse, et VKEde 

koormus on endiselt asjakohane ja 

hoidutakse sisu automaatsest sulgemisest. 

Or. en 

 


