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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 35 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) Käesoleva direktiiviga 

ajakirjandusväljaannete kirjastajatele 

tagatav kaitse ei tohiks mõjutada 

väljaandes sisalduvate teoste ja muu 

materjali autorite ja teiste õiguste omajate 

õigusi, sealhulgas ulatust, mil määral 

võivad autorid ja teised õiguste omajad 

kasutada oma teoseid või muud materjali 

sõltumatult väljaandest, kus need on 

avaldatud. Ajakirjandusväljaannete 

kirjastajatel ei tohiks olla võimalik 

kasutada neile tagatud kaitset autorite ja 

muude õiguste omajate vastu. See ei piira 

lepingulisi suhteid, mis sõlmitakse ühelt 

poolt ajakirjandusväljaannete kirjastajate 

ning teiselt poolt autorite ja muude 

õiguste omajate vahel. 

välja jäetud 

Or. en 



 

AM\1162314ET.docx  PE624.050v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0245/180 

Muudatusettepanek  180 

Isabella Adinolfi 

fraktsiooni EFDD 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 36 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(36) Ajakirjandusväljaannete, 

raamatute või teaduslike väljaannete 

kirjastajad tegutsevad sageli autoriõiguste 

üleandmise alusel, kasutades kas 

lepinguid või õigusnorme. Sellega seoses 

teevad kirjastajad investeeringu, lootuses 

kasutada oma väljaannetes sisalduvaid 

teoseid, ning mõnel juhul võivad nad 

tulust ilma jääda, kui kõnealuseid teoseid 

kasutatakse erandite või piirangute 

raames (nt isiklikuks tarbeks kopeerimine 

ja reprograafia). Mitmes liikmesriigis 

jagatakse nende erandite puhul hüvitised 

autorite ja kirjastajate vahel. Selleks et 

võtta arvesse kõnealust olukorda ja 

parandada kõigi osapoolte õiguskindlust, 

tuleks liikmesriikidel lubada otsustada, et 

kui autor on oma õigused kirjastajale üle 

andnud või litsentsinud või muul viisil 

panustab oma teostega väljaandesse ning 

on olemas süsteem erandist või piirangust 

tingitud kahju korvamiseks, siis on 

kirjastajatel õigus taotleda hüvitise osa, 

samas kui avaldaja koormus oma taotluse 

põhjendamisel ei tohi ületada seda, mis on 

nõutav olemasolevas süsteemis. 

välja jäetud 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 37 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(37) Viimastel aastatel on veebisisu 

turu toimimine muutunud keerukamaks. 

Internetipõhised teenused, mis 

võimaldavad juurdepääsu autoriõigustega 

kaitstud sisule, mille on üles laadinud 

kasutajad ilma õiguste omanike 

kaasamiseta, on hästi edenenud ja 

muutunud veebis peamiseks sisule 

juurdepääsu kohaks. See mõjutab õiguste 

omajate võimalusi kontrollida, kas ja 

millistel tingimustel nende teoseid ja 

muud materjali kasutatakse, ning 

võimalust saada selle eest asjakohast tasu. 

välja jäetud 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 38 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui infoühiskonna teenusepakkujad 

talletavad ja võimaldavad juurdepääsu 

autoriõigusega kaitstud teostele või muule 

materjalile, mille on üles laadinud 

kasutajad, minnes seega kaugemale 

pelgast füüsiliste abivahendite 

pakkumisest ja üldsusele edastamisest, on 

nad kohustatud sõlmima õiguste 

omajatega litsentsilepingud, välja arvatud 

juhul, kui nende suhtes võib kohaldada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2000/31/EÜ34 artiklis 14 

sätestatud vastutusest vabastamist. 

välja jäetud 

_________________  

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. 

juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 

infoühiskonna teenuste teatavate 

õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 

kaubanduse kohta siseturul (EÜT L 178, 

17.7.2000, lk 1–16). 

 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 38 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Seoses artikliga 14 on vaja kontrollida, 

kas teenusepakkuja tegutseb aktiivselt, 

näiteks optimeerides üleslaaditud teoste 

või muu materjali väljapanekut või 

tegeledes nende reklaamimisega, 

olenemata sellest, mis liiki vahendeid 

selleks kasutatakse. 

välja jäetud 

Or. en 



 

AM\1162314ET.docx  PE624.050v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0245/184 

Muudatusettepanek  184 

Isabella Adinolfi 

fraktsiooni EFDD 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 38 – lõik 3 

 
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. 

välja jäetud 

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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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – punkt 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) „avalik omand“ – teos või sisu, 

mille autoriõigused ja seotud õigused 

 a) enam ei kehti või 

 b) neid ei ole kunagi eksisteerinud või 

 c) õiguste omanikud on nendest 

vabatahtlikult loobunud; 

Or. en 

 


